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 ىلع رحب طفانحيل

 هللا (ه00) ةا





 رشانلا ةمدقم

 رورش نم هللاب ذوعنو ؛ هرفغتسنو « هنيعتسنو « هدمحن « هلل دمحلا نإ
 . انلامعأ تائيس نمو « انسفنأ

 . هل يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 . هلوسرو

 : دعب امأ

 « بتكلا رئاخذ نم ةريخذ !  ثيدحلاو هقفلا بلاط يخأ  كنودف

 اهرهاوظ  اهيف ام ةلالجل ؛ يطملا قانعأ اهل برضت « ملعلا سئافن نم ةسيفنو
 اهيف لمأتيو « هثيدح يف ديفتسيف ؛ ظفاحلا ثّدحم ا اهيف رظني « اهيفاوخو
 ربل تراسل كرادب يجب ايما اينو اولا اا ؛ هيقفلا

 . «مالسلا لّبمم» - 0

 . ةذباهج ةعبرأ دوهج ىلع ىوتحا هنأب ميظعلا رفّسلا اذه ةبمهأ ىلجتتو

 : ةذتاسألا ءاملعلا ةمئألا نم

 ال نم ؛ (ه 867) ةنس ىفوتملا رجح نبا ربحلا ظفاحلا مامإلا : مهلوأ

 بحاص وهو ! لضافلا يلاعلاب كلاب امف « لفاس لزان نع هلضف ٍبْرْعَي
 اذه  هنتم جارخإ يف عدبأ يذلا ؛ «ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب» : (نتملا)

 ‹«ديناسملا»و < «نتسلا»و ؛ «حاحصلا» نوطب ىلإ دصق ذإ ؛ عادبإلا ةياغ



 ام بسن لسو 4 اهيف ام زعأ ىلع اطسف غمد اهيلإ امو - «ميجاعملا»و ¢ «عماوجلا»و

 لئاسملا ًاعماج « مارملا ًاغلْبَم - قحب  ناكف ؛ دوصقلا ماقملا مئاوي ام ؛ هتوح
 ! ماكحألاو

 هكولسو « ريرحتلا لئاسو نسحأ هعمجب كلذو ؛ هتباب يف ةيآ هلعج هنإ مث

 كلذ ىلإ اش اهيجرخم ىلإ ثيداحألا وزعي هأرتف 0 قيقحتلا قئارط قدأ

 : ًافيعضتو ًانيسحتو ًاحيحصت ؛ اهيف بلغألا ىلع  هلبق ءاملعلا مكحو همكح
 ام تادايزلاو « نتاعباتملاو « دهاوشلا ًاركاذ ؛ ٤ همتأو زاجيإ نسحأ هلك كلذ ار

 عم ةقفنملا « نيصرلا دقنلا كلاسم هلك اذه يف ًاكلاس ٠ الليبتس:كللذ ىلإ ذجو

 للعلا کد لفْعُم ريغ« ‹ حالطصالا لهأ اهيلع فراعت ىتلا طباوضلاو دعاوقلا

 . تايورملا هذه ىف ةعقاولا

 بتك ةقيرط ىلع هبتر  هبولسأ لامكو < ‹ ههققف مامت نم هنإ مث

 ام ىلع دشانلا فقي نأ هنم ةدارإ ؛ ةفورعملا ةيثيدحلا «عماوجلا» و «ننسلا»

 . تامزعلل نيهوت وأ « تاقوألل ةعاضإ ام ريغ نم ؛ هتعاس نم هدشني

 ىف امب هردصيف بابلا ىلإ دمعي نأ ياتكلا لك ىف هنديدو . اهتاروبقم

 . ريخ ةحتاف ةحتافلا

 نب سلا e «مامتلا ردبلا» حرشلا تحاص ةا ءالؤه يناثو

 | ايا ةنس ىفوتملا ؛ يبرغملا دمحم



 يذلا « «مالسلا لبس» ىمسملا راصتخالا كلذ ؛ «مامتلا ردبلا» رصتخا يذلا

 ءاشي ام قلخي كبرو# « هلصأل هردقي ملام عويذلاو عويشلا نم هل هللا ردق

 ‹ اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك هيلع نوعادتي ملعلا بالط ىرتف !! « راتخيو

 نم حرش يأل سيل ؛ ا لوقعو نيثحابلا بولق نم لحم ىلإ راصو
 هنإ ىتح ! ءاشي نم هيت وي هللا لضف كلذو ؛ هيف هينادي نأ «غولبلا» حورش

 ىوس هيلإ قيرط مهل سيلفا « لبسلا «غولبلا» ىلإ نيريثكلاب تعطقنا
 . «لبسلا»

 ‹ «ردبلا» هب ىتأ ريخ ىلإ ريشي ب «لبسلا» ىف هانيأر ريخ لك نإف يأ ىلعو

 لضف كلذ ىلع دز ؛ هلثم «حرشلا) ل نر الإ «رصتخلا» هزرحي لضف نمامف

 + :قيتسل 1

 يوارل ةمجرت نمف ؛ قيقحتلاب حشريو « ملعلاب ضيفي ًاباتك هاندجو دقلو

 ىلإ « زاغلإ الو ةلاطإ الب ؛ ةديفملا ةمهفملا ةحاملإلا ةلكاش ىلع ةمجرت : ثيدح لك

  ناهسإ نع ان سيرفلا لانقأ كفن ةئيه ىلع ؛ ظافلألا بئارغل زيجو حرش

 راهظإو يناعملا رك ىلإ القتنم ‹ ضرغلاب يفي اب كلذ نم يتأي لب ؛ مجاعملا

 . ةياردلاو وا ينف نيب اعماج ‹ دهاوشلاو ظافلألاو تادايزلا ادروم « ماكحألا

 ةئراطلا ةقيقدلا للعلا ةنابإب هتيانع : ةيملعلا باتكلا ةميق نم كر او

 تاياورلا نم - (غولبلا» 550 ظفاحلا تاف ام امأ . ثيداحألا ىلع

 لب ؛ نيهاربلاو ةلدألا نم ةلأسملا باصن لمتكيل ؛ اههابشأو اهرئاظن ىلإ اهقوسي

 . حراشلا ىلع رصتخلاو نتاملا ىلع حراشلا اهكردتسا تاكاردتسا هيف تلصح



 بتك ةيقب لثم باتك ىلع مهن باتكلا اذه نوؤرقيس ا

 , لاوقألاو ءارآلا فلؤملا عمجي ثيح ؛ مايألا هذه بالطلا يف ةرئاسلا « نراقما هقفلا

 انباتك نأل ! بوصأ اهيأ ملعي ال ؛ ًاهئات ئراقلا كرتيو « ةلأسملا ءاذحب اهرشحي مث

 ههيجوتب ؛ ءاصقإلاب اهارحأو « ءاندإلاب اهالوأ ةفرعمل لثمألا ليبسلا مهل دهمي اذه

 ةيفاض ةيفاو ةشقانمو ةجلاعم ؛ اهتشقانمو اهتجلاعم دعب -اهعيمج- لاوقألا

 ( . -ناهربلاو ةجحلاب-

 نأ بسحن لب ؛ اتك هنم ولخي ال ام كلذف « ةدقتنم طالغأ هيف تعقو نإف

 هيف ىرخأ ةلحم فلأ ىلع ةحدم فلأ هلباقت « هنم ةلح ىلع عقي يقيقح داقتنا لك

 نم هريغ ىلع ومسي نأل هلهؤي ًاردق ريخلا نم زاح هنظنل انإ « هللاوف ؛ -هللا ءاش نإ-

 ۰ ۰ . بناجلا اذه يف ةفلؤملا بتكل

 كسفنب سيفنلا باتكلا اذه فراعم فئاطل ىلع -ملعلا بلاط ايد فقف

 نأش نم كلذ و ی ا د ا

 . تامدقملا

 هيقفلا ثدحملا ءامإلا انخيشف ةلجلا ءاملعلا نم« ةا ءالؤه عبار ا

 هللا ىلعأ ؛ ( « (ھه ۰ 0 ةنس ىفوتملا ؛ ينابلألا نيدلا رصان لمح خيشلا ةمالعلا

 !نييلع يف رت

 Cee تالييذت ا 3 هللا همحر- مامإلا انخیش 0 صخلتيو

 . دوقع ذنم -هّللا همحر- خيشلا ملق اهب ىرج « -ًاليلعتو ًاليمكت ؛ ًاقيلعتو ًادقن-

 ةميدقلا سا -امهنم- ٍةصاخبو ؛ ؛ «لبسلا» نم هل نیتخسن ىلع اهديق دق ناكو

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا ف باتكلا اذهل هسيردت ءانثأ اهيلع قلعي ناك قلا

۸ 



 . باتكلا ىلع ةعوضوملا تاقيلعتلا بلغأب تيظح دقف ؛ ةرونملا

 نيتاه ىلع ًالجسم -هتمح رب هللا هدمعت- مامإلا انخيش هررح ام اار دقلو

 ؛ ةعوبطملا انتخسن ىلإ هّلاحم نم هلقن ىلع هلك صرحلا انصرحف ؛ نيتليلجلا نيتخسنلا

 . اهرخآ نع اهاندروأ لب « خيشلا دي هتتبثأ امم ةدارو الو ةدراش عيضت نأ نود

  ةريخألا «لبسلا» ثاحبأ يف اهلؤاضتو تاقيلعتلا هذه صقانت نم هارت ام 3

 امك- اهنإ ذإ ؛ تاقيلعتلا هذه متي نأ هلردقي مل هنأل ؛ خيشلا لعف عقاو ىلإ هد هدر

 نكي ملف ؛ ةعماجلا يف باتكلل هسيردت هيضتقي ام بسحب اهتبثأ تاقيلعت -انفلسأ

 نم ناك ام الإ ؛ هسيردت ىلإ -دعب- لصي مل ام ىلع تاقيلعت عضيف نمزلا قبتسيل

 هيلإ ىهتنا ام اهيف ف «لبسلا» ةعجارم ىلإ هلالخ نم رطضا رخآ رمأ هاضتقا ثحب

 : ةضراعم وأ ًاديبأت هللا همحر- هقيقحت

 مث « ةيوغلو ةيهقفو ةيثيدح « ةرثاكتم ةريثك لوألا دلجما ىلع هتاقيلعت ىرنف
 ىلإ هيف تصقانتف ؛ ثلاثلا دلجملا امأ « يناثلا دلجملا ىلع هتاقيلعت اهلاونم ىلع تجرد

 تاقيلعت عضب ىوس -هيتخسنب- هيف هلرن ملف ؛ عبارلا دلجملا امأو « فصنلا

 !!رارستبف

 !!قبس امن فرعي هنايبو كلذ حرشو

 دق اهضعب نأ دجي -لمأتب- ةقئارلا ةيملعلا تاقيلعتلا هذه يف رظانلا نإ مث

 ءاوس- هتاقيقحتو هفيلاوت رخاوأ يف بل یا ةر مامإلا خيشلا هنع عجارت

 هيلع ناك يذلا مدقتملا يملعلا ثحبلا يف رارمتسالل ًاعبت -ةيهقفلاو ةيثيدحلا

 لبقي ال ملعلا» : -روطسملاو عومسملا- روهشملا هلوقل ًاقادصم -هللا همحر- انخيش

 . (دومجلا



 صرح نم هسملن ام كلذ ىلإ انعفدي انإف « تاقيقحتلا هذه زربن ذإ نحنو
 ًاصرح ؛ هتانودمو خيشلا فراعم لك ىلع مالسإلا راطقأ رئاس يف ملعلا بالط

 هبتكو هتاجيرخت يف وزعي هللا همحر  خيشلا انيأر دقو امّيسال < اديكا
 !! ركذ ىلع كلذ نم ئراقلا نكيلف « «تاقيلعتلا» هذه ىلإ ىرخألا

 ىلع « انعوبطم ىلع خيشلا مالك تابثإ : يف صخلتي هب انمق ام ةياغو

 ىلع هنم تناك يتلا تاقيقحتلا ضعب الإ ؛ هيتخسن يف اهتبثأ يتلا ةروصلا

 اهضعب دازو « اهظافلأ تفلتخاف « نيتخسنلا يف ترركت اهنكل دحاو عضوم

 اهضعب عمجن انك دقف ؛ ًادج ليلق اذه لثم عوقوو  ةحضاو دئاوفب ضعب ىلع
 باب ار تارا ار يتم ا ساحاول اهضعب ىلإ

 نيودتلا يف خيشلا قئارطب ةيارد مهيف ف ترفوت نم ؛ ماوس يعول

 نطاوملا .نضعب .ىف_خيشلا ىواتف نم نيرمألا رخآ ىلإ انرشأ انأ هانلمع امو

 عضوملا ركذب كلذ انقثوو « هنع هعوجر  نيمزاج  ملعن املع اهيف تبثأ يتلا
 . (رشانلا) : ةملكب كلذ نيليذم . يدقلا هلوق نع خيشلا ةدوع هيف تناب يذلا

 ًاعفاش « ذئنآ تعبط نكت مل يتلا هبتك ضعب ىلع ليحي هانيأر ْذإو

 ماقرألا هذه انريغ دقف « ةيعابط بابسأل تل نأ ثيلت مل ماقرأب هتالاحإ

 قالا ني ند رشنت يتلا تاعوبطملا 0 اهانريصف

 ا i TE ب ةححصم ةخسن

 قلعو اهححصو « ةيدنه ةكرش عم ترشنو « ةرهاقلاب حيبص يلع دمحم ةعبطمب
 ةيراجتلا ةبتكملا نع ةرداص ىهف ةيناثلا ةخسنلا امأو ؛ ءاملعلا نم ةبخن اهيلع



 ةحخسنلا انلعج دقف اذهلو ؛ ةحص ىلوألا ةخسنلا نود ىهو ؛ رصمب ىربكلا

 . ةلباقملاو براجتلا حيحصت دنع انل ًامامإ ىلوألا

 كيت انك هوذا اذه لثمو  هانعم مقتسي مل نكلو ناب وأ  انتعوبطم ىف

 . ةبراقملا لك هفلؤم دارم نم ابيرق نوكيل ؛ هتيوست يف اندهج ىراصق

 ةمقرم . اهضعب ىلإ «غولبلا» ثيداحأ ظافلأ انعمج اننأ كلذ ىلإ فضأ

 فرحب « حرشلا باعش ىف اهرشن ا 0

 رهاظلا هدومحم ةلاح ىلإ لآ انلمع نوكي نأ ان هانلعف ام لک دعبو

 انإف « كلذ ريغ ناك نإو ؛ هللا نم لضف كلذف « انوجر ام ناك نإف . نطابلاو

 تاعبطلا يف هزواجتنل ؛ هيلإ انودشري نأ تكلا ملعلا لهأ نم نيحصانلا وجرت

 . - اهركذ انمدق ىتلا  نيملسملا ةحيصن نم كلذو ؛ ةلباقلا

 . «كيلإ

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 رشانلا

 هه 4۳ مارحلا رجم ٤





 حا ا چلایا

 . اثيدحو ايدق ‹ ةنطابلاو ةرهاظلا همعن ىلع هلل دمحلا)

 اوراس نيذلا ؛ هبحصو هلآو دمحم هلوسرو هيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ءاملعلاو  مهملع اوثرو نيذلا مهعابتأ ىلعو « ًاثيثح ًاريس هنيد ةرصن ىف

 : دعب امأ ! اثورومو اثراو مهب مركأ ؛ ءايبنألا ةنرو

 ؛ ةيعرشلا ماكحألل ةيثيدحلا ةلدألا لوصأ ىلع لمتشي رصتخم اذهف

 هب نيعتسيو « ًاغبان هنارقأ نيب نم هظفحي نم ريصيل ؛ ًاغلاب ًاريرحت هتررح

 . ىهتنملا بغارلا هنع ىنغتسي الو ‹ يدتبملا بلاطلا

 حصن ةدارإل ؛ ةمئألا نم هجرخأ نم ثيدح لك بقع تنّيب دقو

 يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ : ةعبسلاب دارملاف : ةمألا

 ادع نم : ةسمخل ابو < دمحأ ادع نم : ةتسلابو ؛ هجام نباو يئاسنلاو

 ةثالثلا ادع نم : ةعبرألابو «- دمحأو ةعبرألا : لوقأ دقو  ًاملسمو يراخبلا
 ملسمو يراخبلا : هيلع قفتملابو « ريخألا ادعو مهادع نم : ةثالثلابو « لوألا

 . نيبم وهف كلذ ادع امو «  امهريغ امهعم ركذأ ال دقو

 ام لعجي ال نأ لأسأ هللاو . «ماكحألا ةلدأ عمج نم مارملا غولب» هتيمسو

 . (!- ىلاعتو هناحبس  هيضري اب لمعلا انقزري نأو « الابو انيلع انملع

 لضفتو « ةيوبنلا ةنسلا ةمدخ نم مارملا غولبب انيلع نم يذلا هلل دمحلا

 لزنت ةداهش هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو « ةيلعلا اهبلاطم ىلإ لوصولا ريسيتب انيلع

 يجر هغاتاب ىذلا ةلوسرو:هذبع اذمحم نا دهدتاو تورغا افغا افاق

 رئاخذ مهبح نيذلا هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص « ةيندللا بهاوم اب زوفلا
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 : دعبو « ةيربلا ريخ مهو ىبقعلا

 ميدي ةمالعلا خيشلا فيلأت « «مارملا غولب» ىلع فيطل حرش اذهف
 حرش نع“ 'هترصتخا « مالسلا راد هللا هلحأ رجح نب يلع نب دمحأ : مالسإلا

 هتاجرد هللا ىلعأ يبرغملا دمحم نب نيسحلا نيدلا فرش : ةمالعلا '"يضاقلا
 مث « هللا هجو كلذب ًأدصاق ‹ هيناعم نايبو هظافلأ ّلَح ىلع ارصتقم « نييلع ىف

 نأ الإ ؛ ليواقألاو تافالخلا ركذ نع ًاضرعُم « هيف نيرظانلاو نيبلاطلل بيرقتلا
 دقو « لمملا بانطإلاو لحما زاجيإلل ابنجتم « 0 هب طن امها | وعدي
 نأ لأسأ هللاو , دئاوفلا نم لصألا يف ام ىلع ةَّمَج تادايز هيلإ تممض
 ةيادبلا يف هيلعو « ليكولا معنو يبسح وهف ؛ دئاوعلا ريخ - نم داعملا يف هلعجي

 . ليوعتلا ةياهنلاو

 ىف درو امل ًالاثتما ؛ ىلاعت هللا ىلع ءانثلاب همالك حتتفا : (هلل دمحلا)
 دمحب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك نأل ؛ هفيلأت ةكربل ءاجرو « راثآلا نم ةيادبلا
 2 نيبملا هل هللا باتكب ءادتقاو ‹رابخألا كلذب تدرو امك ؛ ةكربلا عوزنم هللا

 . نيفلؤملا ءاملعلا كلاسم كولسو

 : يوغللا دمحلا نإ : E ةقيقح ىف «تافيرعتلا» يف ىوانملا لاق

 : يفرعلا دمحلاو « ناسللاب ميظعتلا ةهج ىلع ةليضف ىلع ةليضفب فصول

 هؤانثو ناسللا دمح : ىلوقلا دمحلاو 4 معلم هنوکل معنملا ميظعتب رعشي د لعف

 فلا و ملاوبم ةر اأ نال ىلع فن ىلع ىنثأ امب قحلا ىلع

 . (905) ثيدح « (ةيدومحملا) يف «لبسلا» ةطوطخم (1)
 .r) ص ١ ج) «علاطلا ردبلا» يف ةمجرت هل« ةيديزلا E نم وهو ؛ ءاعنص يضاق )۲(

 )١66(. ثيدح ¢ (ةيدومحلا) يف يبرغملا ةطوطخمو < يناكوشلا مامإلل
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 فورعملا فيرعتلا حراشلا ركذو . ىلاعت هللا هجو ءاغتبا ةيندبلا لامعألاب نايتإلا

 : احالطصاو « يرايتخالا ليمجلا ىلع ليمجلاب فصولا : ةغل هنأب دمحلل .

 ريغ وأ ةمعنلا كلت ةلصاو « معنم هنإ ثيح نم معنملا ميظعت ىلع لادلا لعفلا

 . دماحلا عيمجل قحتسملا دوجولا بجاولا تاذلا وه : هللاو « ةلصاو

 ىلع ةلوعفملا ةعفنملا : ةمعنلا : يزارلا لاق . ةمعن عمج : (همعن ىلع)

 يف ناسحإلا هب تدصق ام : ةمعنلا : بغارلا لاقو . ريغلا ىلإ ناسحإلا ةهج

 ذوخأم : (ةنطابلاو ةرهاظلا) ريغلا ىلإ رهاظلا ناسحإلا لاصيإ ءاغنإلاو ه حفلا

 دقو ٠١[« : نامقل] #ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو# : ىلاعت هلوق نم

 هلوق نع سابع نبا تلأس : لاق ءاطع نع «ناميإلا بعشا يف يقهيبلا جرخأ

 ؛ يملع زونك نم اذه : لاق ؟4ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو» : ىلاعت

 امأو ‹ كقلخ نم ىوّس امف ةرهاظلا امأ» : لاقف ل هللا لويز تلاش

 جرخأو ؛ «مهاوس نمف كلهأ كالقل اهادبأ ولو ‹ كتروع نم رتس امف ةنطابلا

 : لاقف ةيآلا هذه نع قي هللا لوسر تلأس : راجنلا نباو يمليدلاو هنع ًاضيأ

 امأو < هقزر نم كيلع غبسأ امو كقلخ نم ئوس امو مالس الاف ةرهاظلا امأ»

 ةرهاظلا ةمعنلا» : ةفوقوم هنع ةياور يفو ‹ «كلمع نم رتس امف ةنطابلا

 . «دودحلاو بويعلاو بونذلا نم كيلع رتس ام لك ةنطابلاو < .مالسإلا

 ةرهاظلا ةمعنلا)» : اي ةفوقوم هنع ةياور يفو . هنع هيودرم نبا اهجرخأ

 ام امهريسفتو . هريعو ريرج نبا هنع اهجرخأ : «هللا الإ هلإ ١ يه ةنطابلاو

 يف - : لاق  ةنطابو « ناسللا ىلع هللا الإ هلإ ال : ىه ةرهاظ ةمعن : دهاجم هلاق

 . دامتعالاب ىلوأ فلسلا ريسفتو عوفرملا ريسفتلا انيأرو 2 فورعم
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 نأل ثنؤي ملو « همعن نم نالاح امهنأ ىلع نابوصنم : (ًاثيدحو ايدق)
 لمتحيو . همعن سنج ىلع : لاق هنأكف ؛ سنجلل راص فيضأ امل عمجلا

 ًانامزو ًايدق انامز : يأ  فوذحم نامزل ةفص امهنأو « ةيفرظلا ىلع بصنلا
 « هنم رضح ام ثيدحلاو « رضاحلا نمزلا ىلع هنمز مدقت ام مدقلاو . اثيدح

 نم نآ لك يف مث هيف حورلا خفن نيح نم هدبع ىلع ةميدق ىلاعت برلا مّعنو
 لمتحيو . هملكت لاحو هثيدحو هنمز يدق يف هيلع ةغبسم يهف ؛ هنامز تانأ

 امك ؛ ءانبألا ىلع معن اهنإف ؛ ءابآلا ىلع اهب معنأ يتلا : معنلا مدقب داري نأ

 : يالا كابا عاورما ارسال ليئارسإ ينب هللا رمأ
 تالا ٤١[ :ةرقبلا] ] «مكيلع تمعنأ يتلا يتمعن اوركذا ليئارسإ
 ليئارسإ ينب اي : لاق هنأ الإ هللا همحر حراشلا هيلإ راشأ - نآرقلا نم عضاوم
 « ملق قبس هنأكف (يتمعن) : ةوالتلاو « ةيآلا «مكيلع هللا ةمعن اوركذا:
 ق سورا ا نيح نین نط ناس و اا کاما ثيدحلاب داريو

 . ءابآلا ىلع ةمعنلا ىلإ ارظن ةثداح يهف

 ؟ناتيئاشنإ وأ ناتيربخ امه لهو « ةيمسا ىلع ةيمسا فطع : (ةالصلاو)

 الو . ءاشنإلا امهب داري ًاظفل ناتيربخ امهنأ قحلاو ‹ نيققحملا نيب فالح هيف

 نم ةضئاف داعملاو شاعملا حالص هيف امو ةيويندلاو ةينيدلا تالامكلا تناك

 فادرإ بسان « يي ميركلا لوسرلا اذه ةطساوب دابعلا ىلع سدقألا بانجلا
 نيذلا اهيأ اي» : ةعرك ةيآل ًالاثتماو « كلذل ؛ ميلستلاو هيلع ةالصلاب هلل دمحلا
 مالك لك» : ثيدحلو « [55 : بازحألا] «اميلست اوملسو هيلع اولص اونمأ

 هركذ . «ةكربلا قوحمم عتكأ عطقأ وهف « هيف يلع ىلصي الو هيف هللا رك ذي ال
 ظفاحلاو يمليدلا هجرخأ هنأ «ريبكلا عماجلا» يفو ٠ هجرخي ملو «حرشلا» يف

 : يواهرلا لاق . ةريره يبأ نع «نيعبرألا» يف يواهرلا هللا دبع نب رداقلا دبع
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 فيعض وهو ؛ يماشلا دايز يبأ نب ليعامسإ هيف ةالصلا ركذب درفت ؛ بيرغ

 . ىهتنا . هتدايزب الو هتياورب دتعي ال «ًادج

 لص مهللا : لئاقلاف « هتمركت ةدايزو ‹ هفيرشت : هلوسرل هللا نم ةالصلاو

 هتأ : اهنم دارملا : ليقو . ةمركتلاو فيرشتلا ةدايز هل بلاط دمحم ىلع

 . ناذألا يف يتأي امك ؛ اهولأسي نأ دابعلا نم كَ بلط يتلا يهو ؛ ةليسولا

 ةنطابلا تافآلا نم يرعتلا : ةمالسلاو مالسلا : بغارلا لاق : (مالسلاو)

 , ءانف الب ءاقب اهيف نأل ةنجلا يف الإ نوكت ال ةيقيقحلا ةمالسلاو . ةرهاظلاو

 . مقس الب ةحصو « لذ الب أزعو ءرقف الب ءانغو

 ؛ ةعفرلا يهو ةوبنلا نم يبنلاو . هلبق ناردصملا هيف عزانتي : (هيبن ىلع)

 ةوبنلاو . ةيكازلا لوقعلا هيلإ نكست امب هللا نع عيبنملا : يأ ؛ لعفُم ىنعمب ليعف

 مهشاعم يف مهللع ةحازإل هدابع نم لوقعلا يوذ نيبو هللا نيب ةرافس
 . مهداعمو

 لزنأ ناسنإ نع ةرابع : عرشلا ناسل يف يبنلا : «حرشلا» يف : (هلوسرو)

 يّمس ريغلا ىلإ اهغيلبتب رمأ اذإف ؛ يحولا قيرطب هللا دنع نم ةعيرش هيلع
 وعدي ةددجم ةعيرشب هللا هثعب نم : لوسرلا : «ليزنتلا راونأ» يفو . ًالوسر
 امو « هلوسر : يف ىلاعت هريمض ىلإ ةفاضإلاو . هنم معأ يبنلاو ا

 ظ : هلوقب انايب هدازو « لب دمحم وه دوهعملا ذإ ؛ ةّيدهع هلبق

 لوهجم  دّمُح : نم قتشم ملع وهو « هيبن ىلع نایب فطع هنإف : (دمحم)
 دمحي ام رثكأ دمحُي وهف ؛ اهيلع دمحي يتلا لاصخلا ريثك : يأ ؛- نيعلا ددشم

 نم كاذو ديزملا نم ذوخأم اذه نأل ؛ دومحم : نم غلبأ وهف ؛ رشبلا نم هريغ
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 هيفو ؛ دمحلا نم قتشم . ليضفت لعفأ هنأل ؛ دمحأ : نم غلبأو ؛ يثالشلا

 : ىنعمب وه وأ « هلل نيدماحلا دمحأ وهف ىلاعت هلل ةيدماح رثكأ وه لعت نالوق

 راتخلاو ؛ لادجو فالح ةلأسملا يفو « هانعم يف دمحمك نوكيف ةيدومحم ةرثكأ

 . «داعملا داز» لئاوأ يف ميقلا نبا هيف لاطأو  نوققحا هررقو ًالوأ هانركذ ام

 - ميلعتلا ثيدحل ًالاشتما « كلي هل ءاعدلا دعب لآلل ءاعدلاو : (هلآو)

 . ابيرق هركذنس يذلا هجوللو  ةالصلا يف يتأيسو

 يف فنصملا راتخا ؛ لاوقأ مهب دارملا يفو . بحاصل عمج مسا : (هبحصو)

 ىلع تارام ناكو يلب يبنلا يقل نم : يباحصلا نأ «ركفلا ةبخن»

 هيلع ءانثلا يف هجولا وه مهل ءاعدلاب لآلا ىلعو مهيلع ءانثلا هجوو . مالسإلا

 ,دابعلا ىلإ عئارشلا غالبإ يف ةطساولا مهنأل ؛ برلا ىلع ءانثلا دعب يي

 وه : (هنيد ةرصن يف اوراس نيذلا) مهل ءاعدلاب مهيلإ ناسحإلا اوقحتساف

 رصنلاو . داهتجالاو دجلا انه هب دارم ريسلاو . باحصألاو لآلا : نيقيرفلل ةفص

 ءاج امل لوبقلا ىلإ لوقعلا باحصأ وعدي يهلإ عضو : نيدلاو . نوعلا : ةرصنلاو

 مهفصو ىفو . لوسرلا وهو غلبملا نيدلا بحاص اوناعأ مهنأ دارملاو « لوسرلا هب

 يعون ردصم : (اريس) كلذب ءاعدلاو ركذلا اوقحتسا مهنأ ىلإ ةراشإ اذهب

 : ثيثحلاو . عونلل ناك فصو وأ فيضأ اذإ ردصملا نإف : (اثيثح) هلوقب هفصول

 يف : هلوق نم ضوع يهو ؛ هتبحص يف : ةخسن يفو «سوماقلا» يف امك عيرسلا
 : (مهملع اوثرو نيذلا) باحصألاو لآلا عابتأ : (مهعابتأ ىلعو) هنيد ةرصن

 : ثيدح نم سابتقا وه : (ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو) ةنسلاو باتكلا ملع وهو

 ءاملع ضعب راشأ هيلإو فعض دقو « دواد وبأ هجرخأ . «ءايبنألا ةثرو ءاملعلا»

 0 : هلوقب لآلا



 هثارو مه ءاملعلاو صنلا يف ىتأاذك يادا لعل

EE EE EYهاتو ةا كاف انيف  

 هيفو « هب لوعفم وأ ةدئاز ءابلاو « هلعاف : (مهب) بجعت لعف : (مركأ)

 لاق مث « عابتألا ىلإ رظان وهو زييمتلا ىلع بصن : (اثراو) هلعاف ريمض

 . ًاشوشم رشنلاو فلل : عيدبلا نم هيفو « مهمدقت نم ىلإ رظان : (اثورومو)

 لآلا نإف ؛ عابتألاو باحصألاو لآلا نم لكلا ىلإ نيتفصلا دوع لمتحيو

 ‹ نوئروم ںوٹراو مهف ؛ عابتألل هوثروو هل هللا لوسر ملع اوثرو باحصألاو

 لعلو « عابتألا عابتأ أ اوثروو < أ مهمدقت نم ملع اوثرو عابتألا كلذكو

 . همومعل ىلوأ اذه

 .دعب :و ءاهطرش ماقم مئاق : (دعب) هلوقو « طرش فرح ىه : (امأ)

 نم تلخ دق : ىلاعت هلوقك برعيف : ةّفاضإ : تالاح ثالث هل فرظ

 : هيلإ فاضملا ةين عم ةفاضإلا نع هعطقو « /١1[ : نارمع لآ] * ننس مكلبق

 هعطقو « [4 : مورلا] « دعب نمو لبق نم رمألا هلل» : وحن مضلا ىلع ىنبيف
 : هلوقك انونم برعيف : هيلإ فاضملا ةين مدع عم ةفاضإلا نع

 تارفلا ءاملاب ُصعَأ د كأ  ًالْبَق تنكو بارشلا يل غاسف

 ظافلألا نم نهذلا يف امل ةراشإلا مساو « طرشلا باوج ءافلا : (اذهف)

 : (لمتشي) هزجوأ : مالكلا رصتخا : «سوماقلا» يف : (رصتخم) يناعملاو

 ‹ «سوماقلا» يف امك ؛ ءيشلا لفسأ وهو « لصأ عمج : (لوصأ ىلع) يوتحي

 لد عمج : (ةلدألا) هريغ هيلع ىنبي اب فورعم وه ام «حرشلا» يف هرسفو

 نكمي ام : نييلوصألا فرع يف وهو . بولطملا ىلإ دشرملا : ةغللا يف وهو
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 نم مزلي ام : نازيملا لهأ دنعو « يربخ بولطم ىلإ هيف حيحصلا رظنلاب لصوتلا
 . رخآ ءيشب ملعلا هب ملعلا

 : ةعبرأ يهو . ةلدألا يه لوصأ : يأ ؛ ةينايب ةلدألا ىلإ لوصألا ةفاضإو

 نع ةصصخم لوصألل ةفص : (ةيثيدحلا) سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 عمج : (ماكحألل) غي هللا لوسر ثيدح ىلإ ةبسن يهو ؛ ةيثيدحلا ريغ
 نم فلكملا لاعفأب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ : لوصألا لهأ دنع وهو . مكح

 ةحابإلاو ةهاركلاو بدنلاو يرحتلاو بوجولا : ةسمخ يهو ؛ فلكم هنإ ثيح

 هعرش ام : عرشلاو . ةيلقعلا نع ًاضيأ اهصصخي ماكحألل فصو : (ةيعرشلا)
 5 حرفاول قيرطلا جهن : : عرشلا : هريغ ىفو . «سوماقلا» يف امك ؛ هدابعل هللا

 . نيدلا نم ةيهلإلا ةقيرطلل ريعتساو

 ريرحت : «سوماقلا» يفو ‹ «رصتخم» لل ريمضلاو « تالمهملاب : (هتررح)
 هحيقنتو مالكلا بيذهت : نا لوق بساني وهو « هميوقت : هريغو مالكلا

 يفو ؛ ةمجحملا نيغلاب : (اغلاب) هلوقب هفصول ىعون ردصم : (اريرحت)

 نيب نم هظفحي نم) هتررحل ةلع : (ريصيل) ديجلا : غلابلا : «سوماقلا»

 : (اغبان) لثملاو وفكلا وهو ؛ ءارلا نوكسو فاقلا رسكب نرق عمج : (هنارقأ
 لجرلا : ةغبانلا : «سوماقلا» يف لاق . غبن : نم ؛ ةمجعمو ةدحومو نونلاب

 ماكحألا ةلدأل : (بلاطلا هب) ريصيل : ىلع فطع : (نيعتسيو) نأشلا ميظعلا

 ينغتسي الو) اهبذهو ةلدألا هل برق دق هنإف : (يدتبملا) ةيثيدحلا ةيعرشلا
 هثعبت هتبغر نأل ؛ هبولطم ةياهن غلابلا : (يهتنملا) مولعلا يف : (بغارلا هنع
 . برقو بذه دق ام اميس ؛ هيف ءيش نع ينغتسي النأ ىلع

 يف : يأ ؛ «سوماقلا» يف امك ؛ هفلخ اذإ : هبقع نم : (بقع تنيب دقو)



 هقرط قايسو هدانسإ ركذ نم : (ةمئألا نم هجرخأ نم ثيدح لك) رخآ
 نم ركذ يف نآل كلذو . ثيدحلا جرخ نم هركذل ةلع : (ةمألا حصن ةدارإل)

 ‹ مالسإلا نيواود يف تباث ثيدحلا نأ نايب اهنم « ةمألل حئاصن ةدع هجرخأ

 نم اهيف ام نيبو هقرط عب عبتت دق هنأ اهنمو « مالعألا ةمئألا هتلوادت دق هنأ اهنمو

 اهلوصأ عجاري ل داشرإ اهنمو « لالعإو نيسحنو حيحصت نم : لاقم

 نم : هلوق دعب فنصملا لوقي نأ نسحي ناكو . «رصتخلا» اذه يقتنا اهنم ىتلا

 هنإف ؛ فيعضتو نيسحتو حيحصت نم ثيدحلا ىف ليق امو : ةمئألا نم هجرخأ

 . هفرعتس امك ثيداحألا بلاغ يف ثيدحلا جرخ نم ركذ دعب كلذ ركذي

 وه الو فنصم لكل ًادارم سيل هنأل : (ةعبسلاب) يدارم : يأ : (دارملاف)

 ؛فوذحم طرش باوج ءافلاو 3 ةفاضإلا نع صوع ماللا لب ؛ دارملا سنج

 هجرخأ : ثيدحلا بيقع لوقي ثيح ةعبسلاب دارملاف هتركذ ام تفرع اذإ : يأ

 . ددعلا ظفل نم لادبإلاب مهنيب نيذلا مه ةعبسلا

 حراشلا عسو دقو « لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ وه : ( دمحأ)

 فيرش هب فرعي ردق ىلع رصقنف ؛ ةعبسلا مجارت يف هيلع هللا عسو -

 لبنح نب دمحم نب دمحأ دلو : لوقنف « مهتافوو مهتدالو ةنمزأو « مهتافص

 لحرو « اريغص نأشلا اذه بلطو « ةئامو نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر رهش ىف

 هعروو هاوقتو هتمامإ ىلع عمجأ ىتح « اهريغو نميلاو زاجحلاو ماشلا ىلإ هبلطل

 a E د A راع يسوم

 قبلا ت دلا ت ماع الو وأ الو دعز لو تأ اب تفل

 هنوك عم « هب جتحی ام الإ هيف لخدي مل هنإف ؛ داق افيو اسا; ديناسملا
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 ( هتافو تناكو . ثيدح فلأ نيسمخو ثيدح فلأ ةئامعبس نم رثكأ نم هاقتنا

 اهب هربقو « مالسلا ةنيدم دادغبب حصألا ىلع نيتئامو نيعبرأو ىدحإ ةنس

 . ةلقتسم ةطيسب بتك هتمجرت ىف تفلأ دقو . روزم فورعم

 نب دمحم هللا دبعوبأ : نأشلا اذه يف ةودقلا مامإلا وه : (يراخبلاو)
 هياط ةثاسو نعتستو عبرا هنس لاول ىف هارب يراخملا ليعامسإ

 حلصأف ةنس ةرشع ىدحإ يف وهو ًاطلغ هخياشم ضعب ىلع درو « ًاريغص نأشلا

 ‹ نكامأ ةدع ىلإ لحر مث « ىراخب هدلبب ثيدحلا عمس . هظفح نم هباتك

 . ةكمب هفلأ ؛ ثيدح فلآ ةئامتس ءاهز نم هنم حيحصلا فلأو ؛ ريثكلا عمسو

 يتئامو « حيحص ثيدح فلأ ةئام ظفحأو « احيحص الإ هيف تلخدأ ام : لاقو

 تدرفأ دقو « «حرشلا» يف و ةلذعلا هذه ليوأت E دقو « حيحص ريغ ثيدح فلأ

 3 «يرابلا حتف» ةمدقم ىف ًاحلاص أرطش اهنم فنصلا ركذو « فيلأتلاب هتمجرت

 تس ةنس رطفلا ديع ةليل تبسلا ةليل ءاشعلا تقو دنقرمس ةيرقب هتافو تناكو

 . ادلو فلخي ملو « اموي رشع ةثالث الإ ةنس نيتسو نيتنثا نع نيتئامو نيسمخو

 > ةمئأ دحأ يريشقلا جاجحلا ملسم ريهشلا مامإلا وه: (ملسمو)

 خياشم نم عمسو « اريغص ثيدحلا ملع بلطو « نيتئامو عبرأ ةنس دلو « نأشلا

 تافلؤملا فلأو « هظافحو هرصع رابك نم ةمكأ هن یورو < مهريعو يراخبلا

 عيدبو هقايس نسحو هبيترت نسحب قاف يذلا اا اهعفنأو ؛ ؛ ةعفانلا

 حيحصاا بل ا as ا

 مق نيت يأ اولاقو لإ ( i اخ

 ملسم ةعانصلا نسُح يف قاف امك | ا2ا ل وا
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 ىدجحإ ةنس « بجر رهش نم نيقب عبرأل .دحألا ةيشع هتافو تناكو .

 . روزم روهشم اهب هربقو « روباسينب نينثإلا موي نفدو « نيتئامو نيتسو

 نيتنثا ةنس هدلوم « يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس وه : (دواد وبأو)

 . مهريغو برح نب ناميلسو يبنعقلاو دمحأ نم ثيدحلا عمس « نيتئامو

 ةئامسمخ غلي يبنلا نع تبتك : لاقو « يئاسنلاو يذمرتلاك قئالخ هنعو

 فاالآ ةعبرأ : هثيداحأو « «ننسلا» باتك هنمضت ام اهنم تبختنا ثيدح فلأ

 ىور . هكرت ىلع سانلا عمجأ ثيدح اهيف سيل « "ةئامينامثو ثيدح

 اهداجتساف دمحأ ىلع اهضرعو « هنع اهلهأ اهذخأو « دادغبب «هنئس»

 خا نو ا اعضو نسحأ يه : يباطخلا لاق . اهنسحتساو

 ءيش ىلإ جتحي مل «دواد ىبأ ننس» و هللا باتك هدنع نم : : يبارعألا نبا لاقو

 احا يدها ينكرشأ اردلان مف نمو معلا نم اهم

 . كلذ ىلع ةمئأ هعبتو « ماكحألا

 ثلثم  يذمرتلا ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ وه : (يذمرتلاو)

 نوحيج فرط ىلع ةميدق ةنيدم ىلإ ةبسن  ةروسكمو ةمومضم ميملاو ةيقوفلا
 ثيدحلا عمسو « ريثألا نبا الو يبهذلا الو '"هتدالو حراشلا ركذي مل ‹ خلب رهن

 باتك فلأو « ةجح تبث ًامامإ ناكو « يراخبلا خياشم نم هريغو يراخبلا نع

 ‹ هنم رركملا طاقسإب وأ «نتسلا» تاياور ضعب ىلإ ةيسنلاب وه امنإ مقرلا اذه لعل : تلق )1

 . )٥۲۷٤( نيدلا يحم دمحم ميقرتو يؤلؤللا يلع يبأ ةياور باتكلا ثيداحأ تغلب دقف الإو

 لوأ يف ركاش دمحا ملقب هتمجرت رظنا ء(؟١ )٠٩ ةنس تناك اهنإ : ليق دقو : تلق (۲)

 . هقيقحتب «نتسلا»
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 : يأ - اذه ىباتك تضرع :لاق . ارم ناكو . «للعلا» باتكو «ننسلا»

 ناسارخو قارعلاو زاجحلا ءاملع ىلع  «عماجلا» : ب ىمسملا «ننسلا» باتك

 تعمس : مكاحلا لاق . ملكتي يبن هتيب يف امنأكف هتيب يف ناك نمو « هب اوضرف

 او رب لوقي كْلَع نب رمع

 ميم ةنس ‹« بجر رخاوأ دفرت هتافو تناكو 3 دهزلاو عرولاو ظفحلاو ملعلا

 نيتئامو نيتسو

 ةئس هدلوم نأ ىبهذلا كد 3 ىناسارخلا بيعش نب دمحأ وه . (ىئاسنلاو) ۰

 ةمثأ نم مهريغو هيوهار نب قحسإو ديعس نم عمسو « نيتئامو ةرشع سمخ
 . نأشلا اذه ىف عربو « ةريزجلاو ماشلاو قارعلاو زاجحلاو ناسارخب نأشلا اذه

 هنإ : ثيدحلا ةمئأ لاق . رصم نطوتساو « دانسإلا ولعو ناقتإلاو ةفرعملاب درفتو

 دعب (نئنسلا» لقأ (هننساو . «حيحصلا» بحاص دع نم ظفحأ ناك

 نأ هنم بلُط امل («ىبتجا» بناتك «هننس» نم راتخاو « انعم ًاثيدح «حيحصلا»

 نم تلخ ةهرشع ثالثل ئدنإلا ف هتأفو تناكو 4 «ننتسلا» نم حيحصلا درفي

 ىلإ هتبسنو « سدقملا تيبب نفدو ةلمرلاب ةئامثالثو ثالث ةنس ءرفص رهش
 جرخ ناسارخب ةئيدم يهو ٤ ةزمه اهدعبو ةلمهملا نيسلا حتفو نونلا حتفب ءاسن

 هدلوم . ينيوزقلا هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ وه : (هجام نباو)
 ىتح دالبلا فاطو « هبلط ىف لحرو نأشلا اذه بلطو « نيتئامو عبس ةنس

 فلأو مالعألا دحأ ناكو 6 قئالخ هع یورو ۽ ثيللاو كلام باحصأ مه

 لب ةفيعض ثيداحأ اهيف نأل ؛ اهلبق نم فلأ ام ةبتر اهل تسيلو « «ننسلا»

 ريثك ىرج اذلو ؛ فعضلا هب درفنا ام بلاغ نأ يزملا ظفاحلا نع لقنو «. ةركنم
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 نبا فاضأ نم لوأو : فنصملا لاق . ةسمخلا ىلإ «أطوملا» ةفاضإ ىلع ءامدقلا

 ةمثأ طورش» يف اذكو , «فارطألا» يف رهاط نب لضفلا وبأ.ةسمخلا ىلإ هجام
 موي هتافو تناكو . «لاجرلا ءامسأ» هباتك يف ىنغلا دبع ظفاحلا مث < «ةتسلا

 . نيتئامو نيعبسو سمخ وأ ثالث ةنس ‹ ناضمر نم نقب نامثل ءاثالغلا

 : (دمحأ ادع نم) ةتسلا هجرخأ : لاق اذإ ةتسلاب دارملاو : يأ : (ةتسلابو)

 - ًاملسمو يراخبلا ادع نم : ةسمخلابو) تسلا تاهمألا لهأب نوفورعملا مهو
 اذإ «نتسلا» باحصأ مهو : (ةعبرألا) ةسمخلا : هلوق نع ًاضوع : (لوقأ دقو

 مهل هقالطإ دنع : (ةعبرألاب) دارملا : (و  دمحأو) «ننسلا» باحصأ : ليق

 دنع : (ةثالشلاب) دارملا : (و) دمحأو نيخيشلا : (لوألا ةثالشلا ادع نم)

 مه مهادع يذلاو « دمحأو نيخيشلا ادع نم : يأ : (مهادع نم) مهل هقالطإ

 وبأ : ةثالثلاب داريف ‹ هجام نبا وهو : (ريخألا ادعو) «ننسلا» باحصأ ةعبرألا

 : هيلع) هيلع قفتم : لاق اذإ : (قفتملاب) دارملا : (و) يئاسنلاو يذمرتلاو دواد

 دحاو يباحص قيرط نم اعيمج ثيدحلا اجرخأ اذإ امهنإف : (ملسمو يراخبلا

 : يأ : (امهعم ركذأ ال دقو) نيخيشلا نيب : يأ ؛ هيلع قفتم : هل ليق

 يفتكيف « لقأ وأ ةعبسلا ثيدحلا جرخي دق هنأ ديري هنأك : (امهريغ) نيخيشلا

 نباك ركذ نم ريغ هجرخأ ام : يأ : (كلذ ادع امو) . نيخيشلا ىلإ هتبسنب

 . احيرص هركذب : (نيبم وهف) ينطقرادلاو ىقهيبلاو ةميزخ

 : اغولب ناكملا غلب : نم وه : («مارملا غولب») «رصتخلا» : يأ : (هتيمسو)

 لوصو : يفاضإلا ىنعملاو « بلطلا : مارملا و . «سوماقلا» ىف امك ؛ هيلإ لصو

 ةلدأ عمج نم) يبولطم ىلإ يلوصو : دارملاف : يأ ؛ بولطملا ىنعمب ؛ بلطلا
 لوعفم ىلإ ةفاضإ هنأ لمتحيو « «هرصتحخم)» ES مث : (ماكحألا
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 لوعفم ؛ بصنلاب : (هللاو) ماكحأل ةلدأ نم هبولطم بلاطلا غولب : 9 ردصملا

 انملع ام لعجي ال نأ) هريغ لأسأ ال : يأ ؛ رصحلا ةدافإل هيلع مق (لأسأ)

 ال : يأ ؛ «سوماقلا» يف امك « لقثلاو ةدشلا وه ؛واولا حتفب : : (ًالآبو انيلع

 مل اذإ ةحلاصلا لامعألا ذإ ؛ رازوألا ةلمج نم القثو باسحلا يف ةدش هلعجي .

 هناحبس - هيضري امب لمعلا انفزري نأو) ًاماثآو ار ا | زوأ تسيلقنا هللا هجول صلخت

 عيمج يف « ٍلاع لك ىلع ولعلا هل تبثأو . حيبق لك نع ههزنأ : (. ىلاعتو 20
 حبس )و < ا ا ولعلا ةفصب حيبستلا نرق ام ًاريثكو هتافص

 ظ ا
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 هراهطلا باتك ١

 نم ل املا اوا ا نارام فأ يف ةراهطلاو « باتكلا

 . ةصاخ لئاسم ىلع لمتشت « هقفلا لئاسم

 ىلع ةينيدلا رومألل ًاهدقتو « كلذ يف نيفنصملا ةتسل اعابتا ؛ ةراهطلاب أدبو

 . ةالصلا يهو اهمهأب ًامامتهاو « اهريغ

 آرم سلا اع یهر ارب انج هطورف نم اطر ناھا جداا
 ظ . ًامالكو ًاميلكت ملك : لثم « ةراهطو ًاريهطت رهط

 ةعورشملا ةفصلا ىلع امهدحأ وأ بارتلاو ءاملا : ىأ ؛ نيرهطملا لامعتسا اهتقيقحو

 نم نيفلكملا لاعفأ لاوحأ نع ثحببي افإ هيقفلا نأل ؛ ثدحلاو سجنلا ةلازإ ىف

 : لاقف « همدق ؛ ةلاصأ هب رهطتلاب رومأملا وه ءاملا ناك ال مث . هريغو 58

 هايملا باب س1

 *«نالا ِمِهْيِلَع اولْخْدا# : ىلاعت لاق هنم ٍجرخُيو لخدُي ام : ةغل بابلا

 هبش ؛ زاجم انه وهو « [18 : ةرقبلا] 4اًهباَوبَ نم تولا اوئاولو « ۲٣[ : ةدئاملا]

 ‹ ةسوسحا نكامألا يف لوخدلاب « ةصوصخم لئاسم يف ضوخلا ىلإ لوخدلا

 : بالا اهل تبثأ مث

 سنج وهو ؛ هعمج يف ءاهلا ترهظ اذلو ؛ هْوَم : هلصأو « ءام عمج : هايملاو

 ؛ عرشلا مكح رابتعاب هعاونأ فالتخال عمُج هنأ الإ« ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي

 هايملا ضعب يف ًاضيأ فالخلا رابتعابو « هركي ام هيفو ءهنع ىهني ام هيف نإف
 . ورمع نباو « رمع نبا نع هب رهطتلا يف فالخلا حراشلا لقن هنإف ؛ رحبلا ءامك
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 ةريره يبأ ثيدح ١ هايملا باب ١ ةراهطلا ياتك ١

 ردصلا لهأ ضعبل فالخ ًارّهطم رحبلا ءام نوك ىف نأ : «ةياهنلا» يفو

 . ريهامجلا

 ب ا لاق ع لا ضر اک ىبآ نيف + ۱ :  رحبلا يف - هع

 ذل لاو اش بأ ب اوج ةر ألا هجرخأ . هَمْيَم لحلا ؛ هؤام ٌروُهطلا

 . يذمرتلاو « ةميزخ نبا هححصو 1

 باب : لاق هنأك ؛ ردقمب قلعتم رورجلاو راجلا : (هنع هللا 0 ةريره يبأ نع)
 لوألا وهو « ةريره يبأ نع افيد كلذ وهن وأ بركذأ وأ هيف يورأ هايملا

 . بابلا ثيداحأ

 هيبأ دع همسا ىف فلّتخاو « رثكملا ظفاحلا ليلجلا يباحصلا وه ةريره وبأو

 هيلإ سفنلا نكست يذلا : ربلا دبع نبا لاق « الوق نيثالث نم وحن ىلع

 وبأ نوا لاقو « قاحسإ نب دمحم لاق هبو ‹ رخص نب نمحرلا دبع هنأ لاوقألا

 ثيدح فالآ ةسمخ «دلخم نب ىقب دنسم» يف ةريره یارک دمحأ

 نم دحأل سيلف ؛ افيد ةباحصلا رثكأ دقو ايدج نوعيسو ا ةئامثالثو

 ! هبراقي ام الو ءردقلا اذه ةباحصلا

 «ربلا دبع نبال «ناعيتسالا» يف ةتيأر يذلاو « «حرشلا» يف اذك : تلق

 همسا ىف بلقلا هيلإ نكسي يذلا وه نمحرلا دبع وأ « هللا دبع نأ الإ : ظفلب

 عست ةئس ةئيدملا يف تام :_  «ناعيتسالا» : يأ - هيف لاق مث« مالسإلا يف

 . «بيرقتلا» يف أمك <« لوألا ىلإ نورثك ألا بهذو )1(
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 ةريره يبأ ثيدح ١ هايملا باي ١- ةراهطلا باتك ۔ |

 ‹ قيقعلاب تام : ليقو « عيقبلاب نفدو « ةنس نيعبسو نامث نبا وهو « نيسمخو
 امك « ةنيدملا ىلع اريمأ ذئموي ناكو « نايفس ىبأ نب ةبقع نب ديلولا هيلع ىلصو

 | . ربلا دبع نبا هلاق

 ءاملا : رحبلاو , همكح ىف : يأ : ( رحبلا يف - لكي هللا لوسر لاق : لاق)

 ؛ غي هلوقم نم سيل ظفللا اذهو ء «سوماقلا» ىف امك ؛ طقف حلاملا وأ « ريثكلا

 رهاطلا : وأ « هب رهطتي ام مساو ردصملا وه « ءاطلا حتفب : (روهطلا وه») : هلوقم لب

  «ردصم مضلابو ‹ رهطملا ىلع قلطي : عرشلا ىفو « «سوماقلا» يف امك ؛ رهطملا

 . مضلاب تكا يف هركذي ملو ‹ امهل حتفلاب هنإ : هيوبيس لاقو

 ىف ريمضلاب ديرأ هنأ ىضتقي «هؤام» يمس ودمع لعاف وه : (هؤام)

 ا و ولا

 . هؤام روهط ءاملا : ىنعم ىف ريصي ذإ ؛ «هؤام» : هلوق

 ؛ «هتتيم لالحلا» : ينطقرادلا ظفلو « مرح دض ءيشلا ّلَح ردصم وه : (لحلا)

 : ا هلعاف ف

 يف يبهذلا لاق « ركي وبأ رھ: ( ةبيش يبأ نو ةعيرألا هجرخأ . ديلا

 . ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع « ريرحنلا تبثلا «ريظّتلا مدعلا ظفاحلا : هقح

 ‹ ملسمو < يراخبلا خویش نم وهو ؛ كلذ ريغو «فنصملا»و «دنسملا» بحاص

 يبأ نبال هدرس قباسلا ثيدحلا ظفل : يأ : (هل ظفللاو) هجام نباو « دواد يبأو

 . هانعمب هوجرخأ ركذ نم هريغو ةبيش

 ءاتف ةيتحت ةانثم اهدعب يازف ةمجعملا ءاخلا مضب : (ةميزخ نبا هححصو)

۲۹ 



 ةريره يبأ ثيدح ١ هايملا باب ١- ةراهطلا باتك ١

 ركب وبأ « مالسإلا خيش « ةمئألا مامإ « ريبكلا ظفاحلا : يبهذلا لاق « ثينأت

 ناسارخب هرصع يف ظفحلاو ةمامإلا هيلإ تهتنا « ةيزخ نب قاحسإ نب دمحم
 ع فيد اذه درب يقع لاق اأ ارجل ةحصصا و)

 ثيدح : لاقف « ثيدحلا اذه نع يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تلأسو « حيحص
 . يرذنملا ظفاحلل «ننسلا رصتخم» يف امك ؛ يذمرتلا ظفل اذه . حيحص

 لصتم « دو رت ريما ل و حل مسا :

 اع الو لم ريغ دنس

 هنحصب مزج دق هنأ الإ اا اهنم قير زدت %۴ ةباحصلا نم ةعست

 وبأو «رذنملا نباو « هدنم نبا هححصو « !"ربلا دبع نبا هححصو « تعمس نم

 يف ظفاحلا حنج هيلإو . ةريره يبأ نع حيحص هدانسإ نإف ! رظن قالطإلا اذه يف : تلق )١(

 1 )۷۷) مقرب «دواد أ حيحصالا يف هتدرؤأ دقو ( هصيخلت» لوأ

 : لاق اغإ | ربلادبع نيا نإف ! رظن قالطإلا اذه يف (۲)

 لاقو . «درفنملا دانسإلا.نم. «.ىوقأ وه يذلا ر ا يفلت ؛ ىنعملا حيحص ثيدح هنإ»

 :- كلذ لبق

 ريغ نيلجر هيف نأل ؛ ةجح  لقنلاب ملعلا لهأ دنع هب موقت ام ثيدحلا اذه دانسإ سيلو»

 يف ةيدومحملا ةبتكملا ةطوطخم نم )1/176/1١( هل (أطوملا حرش» رظنا . «ملعلا لمحب نيفورعم

 ٠(. ج ةرونملا ةنيدملا

 دقو ؛ ةدرب يبا نب ه ةريغملاو < ةملس نب ذيعس امه : ريلادبع نبا امهيلإ رابعا ناذللا نالجرلاو

 . )۷٦( «دواد یا حيحص) ىف هتنيب امك ؛ هب ادرغتي ملو ؛ يئاسنلاو نابح نبا امهقثو

۳۰ 



 ةريره يبأ ثيدح ١ هايملا باب ١- ةراهطلا باتك ١
 اا م مم ميمي اااااااسااااااااااب“*+[1 ا س

 اذه ةجرد غلبت ال ثيداحألا نم ةلمج ةحصب ''مكح دقو : فنصملا لاق

 . هبراقت الو

 . مالسإلا لوصأ نم لصأ ثيدحلا اذهو : «أطوملا» حرش ىف يناقرزلا لاق

 عيمج يف « راصعألا رئاس يف « راصمألا ءاهقف هلوادتو « لوبقلاب ةمألا هتقلت

 . هححص نمو « هاور نم دع مث . رابكلا ةمئألا هاورو « راطقألا

 هنع هللا يضر ةريره ابأ نأ : «أطوملا» يف امك ؛ لاؤس نع ارج عقو ثيدحلاو

 صا ياتو اي رب امس ا لجر ءاج : لاق

 لمحنو « رحبلا بكرن انإ « هللا لوسر اي : لاقف « هبي هلأ لومو لإ هللا دبع

 : دواد يبأ ظفل يفو  ؟هب ًاضوتنفأ « انشطع هب انأضوت نإف ؛ ءاملا نم ليلقلا انعم

 . «هتتيم لحلا « هؤام روهطلا وه» : ا هللا لوسر لاقف « ؟رحبلا ءامب

 ام الإ « لاحب ةيروهطلا نع جرخي ال «رّهْطُم رهاط رحبلا ءام نأ ٍةِي دافأف

 عم « معن : هلوقب قلو بجی ملو هفاصوأ دحأ ريغت اذإ اب هصيصخت نم يتأيس ]

 ةيروهطلا يهو « هتلعب مكحلا نرقيل ؛ ظفللا اذهب باجأ لب ! ضرغلا اهتدافإ

 ‹ همعط ل هايملل فلاخ رحبلا ءام ىأر امل لئاسلا نأكو « اهباب ىف ةيهانتملا

 ءاملاب : يأ ؛ [ :ةدئاملا] 4اولسغاف# : هلوق نم دارم ريغ هنأ مهوت 585 نو

 انلزنأو# : ىلاعت هلوق نم فرُع ال هنأ وأ « 4اولسغاف» : هلوق نم هتدارإ مولعملا

 لَو هدافأف « هنع لأسف « هصاصتخا نظ 4 ناقرفلا] «اروهط 57 ءامسلا نم

 . هتتيم لح وهو « هنع لأسي مل ًامكح هدازو « مكحلا

 قفشأ «رحبلا ءام يف لئاسلا ىلع رمألا هابتشا وَ فرع امل : يعفارلا لاق

 )١( ربلادبع نبا : ينعي .
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ١ هايملا باب - ١ ١ ةراهطلا باتك ١

 نع باوجلا بّقعف «رحبلا بكار اهب ىلتبي دقو . هتتيم مكح هيلع هبتشي نأ
 ءاجي نأ « ىوتفلا نساحم نم كلذو : يبرعلا نبا لاق . ةتيملا مكح نايبب « هلاؤس

 . هنع لوؤسملا ريغ ملعل ةدافإو « ةدئافلل اميمتت ؛ هنع لكس ام رثكأب باوجلا يف

 ٠ ٠ يف فقوت نم نأل ؛ انه امك ؛ مكحلا ىلإ ةجاحلا روهظ دنع كلذ دكأتيو -

 . ًافقوت دشأ  ةتيملا رحت مدقت عم  هتتيم لحب ملعلا نع وهف « رحبلا ءام ةيروهط

 هيف تامام ال« هيف الإ شيعي ال امب « هباود نم هيف تام ام هتتيمب دارملا مث

 . انركذ ام الإ داري ال هنأ مولعمف « رحب ةتيم هنأ ةغل هيلع قدص نإو هنإف ؛ ًاقلطم

 يب ككل i a يااا راب ايا هام اجلا لجوااو

 .  ىلاعت هللا ءاش نإ - هباب يف كلذ

 ا اا لاق هنع هللا يضر يرالخلا ديعس يبأ نعو ۲

 . دمحأ ٌةححّصو « ةثالثلا ُهَجّرخأ (ء يش د هسج هجي ال روهط ءاملا

 ناس ني تام ن دس اغا (هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 ىلإ ةبسن ؛ ةنكاس ةلمهم لادو ةمجعملا ءاخلا مضب ؛ يرذخلا يراصنألا يجرزخلا
 ءاملع نم ناك : يبهذلا لاق « «سوماقلا» يف.امك ؛راصنألا نم يح ؛ ةردخ

 وبأ شاع « ةدم ىتفأو « ًاريثك ًاثيدح ىورو « ةرجشلا ةعيب دهش نمو « ةباحصلا

 ؛ ريشك هثيدحو « نيعبسو عبرأ ةنس لوأ يف تامو « ةنس نينامثو ًاتس ديعس
 : ايد ثوناهتوي ةعبرأ «نيحيحصلا» يف هلو ةباحصلا نم ةعامج هنع ثدحو

 هجرخأ . (ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ» : ل هللا لوسر لاق : لاق)

 تفرغ امك خام ونا ادع ام « «ننسلا» باحصأ مه : (ةثالثلا
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 ل ب أ ا يردخلا ديعس يبأ ثيدح  ؟ هايملا باب ١ ةراهطلا باتك ١

 ملكت هنإ : «ننسلا رصتخم» يف يرذنملا ظفاحلا لاق : (دمحأ هححصو)

 ةعاضب رب ثيدح : لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يكح : لاق نكل « مهضعب هيف

 ‹ ثيدحلا اذه ةماسأ وبأ دوج دقو « نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو « "'حيحص

 يور دقو« ةماسأ وبأ ىور ام نسحأب ةعاضب رئب يف ديعس يبأ ثيدح وري ملو

 . ديعس يبأ نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه

 ؟ةعاضب رئب نم ًاضوتنأ : فل هللا لوسرل ليق هنأ : وهو ؛ ببس هل ثيدحلاو

 ؛ ثيدحلا ‹ «روهط ءاملا» : لاقف « نتنلاو بالكلا محو ضيحلا اهيف حرطي رثب يهو

 . فنصملا هقاس امك « «. . . ءاملا نإ» : هيف ظفل يفو « «دواد يبأ ننس» ىف اذكه

 هايملا مكح يف ليق ام ىفوتساو « لاقملا «حرشلا» ىف انه لاطأ دق هنأ ملعاو

 ‹ ثيداحألا لمش هب عمتجي ردق ىلع هايملا يف ضوخلا يف رصتقنلو « لاوقألا نم

 ذخؤي ثيداحأ تدرو دق : لوقنف « لالدتسالا هوجوو « لاوقألا ذخأم هب فرعُيو

 ظ : اهنمف ؛ هايملا ماكحأ اهنم

 . (ءيش هسجني ال روهط ءاملا» : ثيدح

 .. «ثبخلا لمحي مل ؛ نيتلق ءاملا غلب اذإ» : ثيدحو

 . «دجسملا يف يبارعألا لوب ىلع ءام نم بونذ بصب رمألا» : ثيدحو

 اهلسغي ىتح « ءانإلا يف هدي لخدُي الف « مك دحأ ظقيتسا اذإ» : ثيدحو

 . «اثالث

 وهو ؛ جيدخ نب عفار نب هللادبع نب هللا ديبع : ثيدحلا دانسإ يفف ؛ الإو ؛ هريغل : يأ )١(
 . هيوقت يتلا هقرط ضعب )5  ٠١( «دواد يبأ حيحص» يف انركذ دقو . لوهجم

۳۳ 



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ۲ ٠ هايملل باب- ١ | ةراهطلا باتك ١

 ظ . (هيف لستغي من« مئادلا ءاملا يف مك دحأ نلوبي ال» : ثيدحو

 رمألا : هيفو . ثيدحلا «... مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» : ثيدحو

 : هيف غلو يذلا ءاملا ةقارإب

 فضلا مالک يف اهعيمج ىتأتسا ةتباث ثيداحأ يهو

 اذإ ءاملا ئف 5 هللا مهمحر ءاملُعلا ءارآ تفلتخا هنإف ؛ اذه تفرع اذإ

 . هفاصوأ دحأ رّيغت ملو ‹ ةساجن هتطلاخ

 ةيرهاظلاو « كلامو « لآلا نم ةعامجو « ةزمح نب ىيحيو « مساقلا بهذف

 وأ ناك ًاليلق «روهط هن أ ىلإ هباحصأ نم ةعامجو «- هيلوق دحأ يف - دمحأو

 ترئيغ ام ةيروهط مدعب اومكح امنإو « «روهط ءاملا» : ثيدحب المع ) ًاريثك

 . © ًابيرق هيلع مالكلا ىتأي امك ؛ كلذ ىلع عامجإلال ؛ هفاصوأ دحأ ةساجنلا

 هرضت ليلق ىلإ ءاملا ةمسق ىلإ ةيعفاشلاو ٠ ةيفنحلاو « ةيوداهلا بهذو
 داعب م هفاصوأ ضعب تريغ اذإ الإ « هًّرضت ال ريثكو « ًاقلطم ةساجنلا
 . ريثكلاو ليلقلا ديدحت يف كلذ

 9 ءاملل ل لمعت 0 ام هنأب ليلقلا ديدحت ىلإ ةيوداهلا بهذف

 . ريثكلا وهف كلذ ادع امو ١ هلامعتساب اهلامعتسا ةساجنلا

 مل« يمدآ هيفرط نحل كرح اذإ امب ءاملا نم ريثكلا ديدحت ىلإ ةيفنحلا بهذو
 يف ةرشعف ؛ هيبحاص یار اّمأو ؛ مامإلا يأر اا فرطلا ىلإ ةگ ملا رست

 ا ة هادع امو « ةرشع

 . (مهص) 0 (

٤ 



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح  ؟ هايملا باب ١ ةراهطلا باتك ١

 ءرَجَه لالق نم نيتلف غلب ام ءالا نم ريشكلا ديدحت ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 . ليلقلا وهف « هادع امو « نيتلقلا ثيدحب المع ؛ لطر ةئامسمخ وحن كلذو

 اهانقلسأ يتلا ثيداح ألا ضراعت فالتخالا اذه هجوو

 ةساجنلا ليلق نأ نايضقي مئادلا ءاملا ثيدحو ‹ ظاقيتسالا ثيدح نإف

 . هيف بلكلا غلو ام ةقارإب رمألاو « غولولا ثيدح كلذكو « ءاملا ليلق سجني

 هنإف ؛ هيلع ءام نم سونذ بصب رمألاو « يبارعألا لوب ثيدح اهضراعو

 ا مزال يرسل لولب يح ا هيجل ليطلا ىحطا

 ٌروهط ءاملا» : هلوق كلذكو « نيون دلا كلا يبارعألا لوب هيلع عقو يذلا عضوا

 . (عءيش هن ال

  هفاصوأ دحأ ريغام الإ « ءيش هسجني ال : نولئاقلا مهو  نولوألا لاقف

 لدو ‹ ظفللا اذه هل لد امك < ءيش هسجتني ال هنأب لوقلاب ثيداحأألا نيب :عمجي

 يبارعألا لوب ثيدح هيلع

 ةساجن مكح نايبل ةدراو تسيل ‹ غولولاو « مئادلا ءاملاو « ظاقيتسالا ثيداحأو

 ‹ هفرعن ال ىنعمل وه اغنإو . ةساجنلا لجأل ال « يدبعت اهبانتجاب رمألا لب ؛ ءاملا

 """اهوحنو ؛ تاولصلا ادعا يكمل انتفرعم مدعك

 . ةرهطم ةرهاط يهو « طقف ةهاركلل ثيداحألا هذه يف ىهنلا لب : ليقو

 نا رت الا سويس تيواكاا نم زا الو ؛ ثيولتلا يهو ؛ ةرهاظ ةمكحلا لب : تلق )١(

 الو 0 هنإف ؛ كلذ عمو ؛ سجنتي اي ةثأ هلديدحمت يف ج بهاذملا فاالتخا ىلع - وح ءاملا

 اوك



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ١ هايملا تاب - ١ ظ ةراهطلا ںاتک ۔ ۱١

 لومحم « (ءيش هسجني الر ثيدح نأب ثيداحألا نيب ةيعفاشلا عمجو ٠

 ءاملا ثيدحو « ظاقيتسالا ثيدحو « ريثك وهو « امهقوف امف نيتلقلا غلب ام ىلع

 ظ . ليلقلا ىلع لومحم مئادلا
 بجي الف ؛ سدّنلا ىلع لومحم ظاقيتسالا ثيدح نأ : ةيوداهلا دنعو

 . هل امهلسغ

 .« هديدحت قبس يذلا ريثكلا : يلق يسب ا يداللا ةيفنحلا تلاقو -
 ‹ «رحبلا» يف يدهملا مامإلا هلعأ كلذكو « با رطضالاب نيتلقلا ثيدح اولعأ دقو

 لوب ثيدح مهيلع درو هنكلو « ليلقلا يف ثيداحألا ةيقبو ؛ هلوأت مهضعبو

 : ءاملا ليلق ةساجنلا ليلق رضي ال هنأ ىلع لد تفرع امك  هنإف ؛ یب ىبارعألا

 اذإ : اولاقف ؛ هيلع اهدوروو « ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب قرفلاب ةيعفاشلا هتعفدف

 يطب ا اا تام حالا هتسجن ءاملا ىلع تدرو
 حرش» يشاوح يف ه هانققح ثحب هيفو ٠ يبارعألا لوب ربخ يف امك ؛ هرضت

 > . «راهنلا ءوض» ىشاوحو « «ةدمعلا

 اذإو « هتسجن ليلقلا ءاملا ىلع ةساجنلا تدرو اذإ هنأ اومكح هنأ ؛ هلصاحو
 ىلع دورولا ءاملا سجنت مدع ةلع اولعجف « سجني مل ليلقلا ءاملا اهيلع درو
 اهيلع دري ةساجنلا ىلع ءاملا دري نيح هنأ قيقحتلا لب ؛ كلذك سيلو « ةساجتلا

 ءاملا نم ءزج رخآ يتأي الف ؛ هئانف لبق بهذتو « اهّئيع ينفي ىح « ًائيشف ايش
 واسر يآ يتيراد هيجامملا نيا لك ريو اما عد

 هذه يف كلام بهذم ىلإ لامو « «ءايحإلا» يف يلازغلا ةيعفاشلا نم قرفلا اذه در دقو )١(

 . هعجارف ؛ هتيحجرأ ىلع ةلدأ ةعبس دروأ مث . كلام بهذمك يعفاشلا بهذم نوكي نأ درو« ةلأسملا
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح  ؟ هايملا باب ١ ةراهطلا باتك ١

 ةساجنلا ىنفت امك « ءاملا هيلع دري اهنم ءزج رخآ ةاقالم دنع « ىشالتيو ىنفي

 ريثكلا نيبو اذه نيب قرف الف ؛ عامجإلاب ريثكلا ءاملا ىلع تدرو اذإ « ىشالتتو
 اهنيع ليحي ةساجنلا ىلع دراولا ريخألا ءزجلا نإف ؛ ةساجنلل لكلا ءانفإ ىف

 اهيلع هدوروب هسجنت مدع ىف ةلعلاف+ ةساخنلا نم ىقب ام ىلإ ةبسنلاب هترثكل

 ناب نيدورولا نيب ةقرفتلا لقْعُي ال هنإف ؛ دورولا ال ءاهيلإ ةبسنلاب هترثك ىه

 رخ ألا نود هسجني امهدحأ

 ادمدحا ىلع ضني مل يللا ريثكلا ديد أو« انفاس ام تفرع اذ

 « هعم ْنَمو « !ويهاربإ نب مساقلا لوق ليلدلا ىلإ رظنلاب ليواقألا برقأف « ليلد
 لألا ةمئأ نم ةدع هيلعو « «رحبلا» يف وه امك ؛ ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو

 . نيدلا فرش مامإلا مهنم هراتخاو « نيرخأملا

 ‹ هعابتأ نم نيرخأتملا ضعب هرصنو « دمحأل لوق هنإ : ديعلا قيقد نبا لاقو

 رحب» بحاص « ينايورلا نسحلا وبأ يضاقلا يعفاشلا عابتأ نم ًاضيأ هحّجرو
 مأ ةشئاع نع يور هنإ : «ىلحما» يف مزح نبا لاقو  «مامإلا» يف هلاق  «بهذملا

 يلع نب نسحلاو « سابع نباو  دوعسم نب هللا دبعو « باطخلا نب رمعو « نينمؤملا

 نب دوسألاو « ناميلا نب ةفيذُحو « ةريره يبأو « نينمؤملا مأ ةنوميمو « بلاط يبأ نبا

 « بيسملا نباو « ريبج نب ديعسو « ىليل يبأ نباو « هيخأ  نمحرلا دبعو « ديزي

 . "'ءالؤه ريغو ‹ يرصبلا نسحلاو « دمحم نب مساقلاو « ةمركعو « دهاجمو

 )١( لوألا لوقلا وهو ؛ (٤۳ص) مدقتملا .

 ) )۲«رثألا تباثو رظنلا يف - يدنع حيحصلا وهو» : (۲/۱۲۷/۱) ربلا دبع نبا لاق .
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 ةمامأ يبأ ثيدح سا“ ٠ هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١

 ذك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلهابلا َةَماَمأ يبأ نعو - ؟

 نبا هجرخأ . هنؤلو همْعَطو هحير ىلع بلع ام الإ« ءيش ُهْسَجَنُي ال ءاملا

 . متاح وبأ هفّعضو « هجام

 ةا هوَ وأ هُمْمَط وأ « حير ريت ذإ الإ روم الا: يقهيبللو سا يت ريو

 ( .(هيف ڭا

 ةمومضم : ىلوألا نيتلمهمب ؛ يدص همساو « ةزمهلا مضب : (ةمامأ يبأ نعو)

 ىف . ةلهاب ىلإ ةبسن ةدحومب : (يلهابلا) ةددشم ةيتحت ةانثمو ةحوتفم : ةيناثلاو

 ىف اوفلتمخي مل :ربلا دبع نبا لاق « نالجع هيبأ مساو « موق : ةلهاب : «سوماقلا»

 اهنع لقتنا مث « رصم ةمامأ وبأ نكس ٠ هيبأ مساو « همسا يف : ينعي كلذ

 : ليقو « نينامثو - تس ةنس : ليقو - ىدحإ ةنس اهب تامو «٠ صمح نكسو
 . هله هنع ةياورلا يف نيرثكملا نم ناك « ماشلاب ةباحصلا نم تام نم رخآ وه

 ام الإ « ءيش ذ هجي ال ءاملا ّنإ» : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر)

 ؟ لوبا طين تر اد مانع ی نادال

 م هقح يف يبهذلا لاق : (متاح وبأ هفعضو « هجام نبا هجرخأ)

 دحأ « يلظنحلا رذنملا نب سيردإ نب دمحم «ريبكلا ظفاحلا مامإلا يزارلا
 لاق : لاق نأ ىلإ « هيلع ىنثأو « ةئامو نيعستو سمح ةنس دلو ؛ مالعألا
 ناتنثا هلو « نيتئامو نيعبسو عبس ةنس نابعش يف متاح وبأ يفوت , ةقث : يئاسنل
 رسکب - دعس نب نيدشر ةياور نم هنأل ؛ ثيدحلا فعض امنإو « ةنس نونامثو

 2 هنيد يف اخلاص ًالجر نيدشر ناك : .فسوي وبأ لاق « ةمجعملا نوكسو ءارلا
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 ةمامأ يبأ ثيدح - ۴ هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١

 . كورتم وهو « ثيدحلا يف طلخف « نيح اصلا ةلفغ هتكردأف

 ‹ نسحلاو « حيحصلا طورش دحأ هيف لتخا ام وه فيعضلا ثيدحلا ةقيقح

 . «حرشلا» يف اهدرس « ةفورعم بابسأ ةتس 5

 ‹ نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ « ناسارخ خيش ةمالعلا ظفاحلا وه : (يقهيبللو)

 زاجحلا ىلإ لحترا «ًايقت ًاعرو ًادهاز ناك « اهلثم ىلإ قبسُي مل يتلا فيناصتلا هل
 ةانثمو ةحوتفم ةدحومب  قهيبو « ءزج فلأ براقت هفيلات : يبهذلا لاق « قارعلاو

 ءاملا») ظفلب هاور : يأ ؛ روباسين برق دلب :  فاقف ةحوتفم ءاهو ةنكاس ةيتحت

 ابلا : (ةساجنب) هيلع فطع : (هنول وأ , همعط وأ , هير رّيغت نإ الإ روهط

 : فنصملا لاق : («هيف ثادَحت) ةساجن ببسب : يأ ؛ ةيببس

 اذإ نأ نسلم يعفاشلا لاقو « ثيدحلا اذه تبثي الو : ينطقرادلا لاق

 لو يبا نع یورپ ًاسج ناك  هنولوأ« هحيروأ الا معط ريغ

 ظ . هلثم ثيدحلا لهأ تبثي

 ال هجو نم

 ءانثتسالا هر ل كد يوونلا ع

 ديزل هذه نكلو  ةعاضبرثب ثيدح يف تبل ث دق هنإف ؛ ثيدحلا لصأ ال

 : رذنملا نبا لاق « اهمكحب لوقلا ىلع ءاملعلا عمجأ
 هل تريغف ةساجن هيف تعقو اذإ ريثكلاو ليلقلا ءاملا نأ ىلع ء ر

 ريغت ام ةساجن ىلع ليلدلا وه عامجإلاف “٠ د ا ا اا

 : ةدايزلا هذه ال هفاصوأ دحأ

 )١( «أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا كلذ يف عامجإلا لقن كلذكو ) ۱/۱۲۸/۱و١/٠١۲( .
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 رمع نبأ ثيدحح د4 هايملا باب ۔ ۱ ةراهطلا باگک ۔ ١

 نيتلق ءاملا ناك اذإ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق رمُع نب هللا دبع نعو  ؛

 نبا ةحّحصو « ةعبرألا هجرخأ . «سْجْنَي مل» : ظفل يفو « «ثّبخلا لمي مل

 . نابح نباو مكاحلاو ةّميزخ

 اريغص هللا دبع ملسأ « باطخلا نب رمع نبا وه : (رمع نب هللا دبع نعو)

 ‹ ملعلا ةّيعوأ نم ناك « قئالخ هنع ىورو « رّمُعَو « قدنخلا هدهاشم لوأو « ةكمب

 . نيرجاهملا ةربقم يف « ىوط يذب اهب نفدو « نيعبسو ثالث ةنس ةكمب هتافو تناكو

 : ((ثّبحلا لمْحَي مل نْيَتْلُك ءاملا ناك اذإ» : غلي هللا لوسر لاق :لاق)

 امك ؛ اهمضو ميجلا تفي وها («سُحجنَي مل» : ظفل يفو) ةدحوملاو ةمجعملا حتفب

 . «سوماقلا» ىف

 . ثيدح لّوأ يف هركذ مدقت : (ةميزخ نبا هححصو « ةعبرألا هجرخأ)

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ « نيققحلا مامإ ريبكلا مامإلا وه : (مكاحلاو)
 نيرشعو ىدحإ ةنس دلو « فيناصتلا بحاص « عّيبلا نباب فورعملا يروباسينلا

 مث « جحو « نيرشع نبا وهو « قارعلا ىلإ لحرو « نأشلا اذه بلطو « ةئامثالثو
 ثّدح . كلذ وحن وأ « خيش ْئَفْلأ نم عمسو « رهنلا ءارو امو « ناسارخ ىف لاج

 فيناصتلا هلو « قئالخو ‹ يقهيبلاو « ىليلخلا ىلعي وبأو « 0 هنع

 ‹ كلذ ريغو « «روباسين خيرات»و ‹ «كردتسملا» فلأ « ةنايدلاو ىوقتلا عم « ةقئ

 ا

 وه : يبهذلا لاق « ةدحوملا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا رسكب : (ناًّبح نباو)

 بحاص « يتسبلا نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم متاح وبأ ةمالعلا ظفاحلا
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 ردع نبا كيال نا هايملا باب - ١ ( ةراهطلا باتك ١

 « مكاحلا هنع ثّدح « ناسارخ ىلإ رصم نم نوصحُي ال امأ عمس « فيناصتلا

 موجتلاو بطلاب ًالاع « راثآلا ظافحو نيدلا ءاهقف نم نابح نبا ناكو ؛ هريغو

 هقفو ‹ «ءافعضلا» ناتكو <« «خيراتلا»و 0 «حيحصلا دنسملا» فئص < ملعلا نونفو

 .ةغللاو هقفلاو ملعلا ةيعوأ نم نابح نبا ناك : مكاحلا لاق . دنقرمسب سانلا

 وهو « ةئامثالثو نيسمخو عبرأ ةنس لاوش يف يفوت « لاجرلا ءالقع نم « ظعولاو

 ريثكلا مهلعج ىف ةيعفاشلا ليلد وه ثيدحلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا تَقَبَس دقو

 يف بارطضالاب هب لمعلا نع ةيفنحلاو ةيوداهلا راذتعا قبسو « َنيتَلُق غلب ام

 ردق ةلاهجبو « «ةلق» : ةياور يفو «لالق ثالث غلب ادإ» : ةياور يف ذإ ؛ هنتم

 ُردَقَي ال هنأ لمتحي ؛ «ثبخلا لمحي مل» : هلوق نإف ؛ هانعم لامتحابو ٠ ةلقلا

 باجآ دقو: "بخل هيف ىشالتي هنأ لمتحيو تبخل هرضي لبأ# لمح قلع

 هنأك « هركذي ملف " يىحألا الإ ' «حرشلا» يف هطسب دقو « هلك اذه نع ةيعفاشلا

 . لوألا ىنعملا هلامتحا مدع يف ةحيرص « «سجني مل» : ةياور نأل ؛ هفعضل هكرت

 : ىلازغلا لاقو . فلؤملا نم ىتأي امك « دارملاوه اذهو )١(

 را فا اا ت هب د ا يأ« لا س وغانا

 نوسمغيو « ناردغلا يفو ةليلقلا هايملا يف نوجنتسي دق سانلا نأل كلذو . بلقني : يأ ؛ هريغ

 ال ؛ نيتلق ناك اذإ هنأ نيبتف ؟ال مأ ًارثؤم ًاريغت تريغت اهنأ يف نوددرتي مث  اهيف ةسجنلا يناوألا
 .  «ةداتعملا تاساجنلا هذهب ريغتي

 . ريخألا لبق ام لب (۲)

٤١ 



 ةريره يبأ ثيدح © هايملا باب ۔ ١ | ةراهطلا باتک ١

 لش سرع بج وهو منال ا
 وے يا تت

 ا ارا يحصر يراخبللو

 . (هيف

 ش (هنم ا مثز» ا

 «ةباتجلا نم هيف لستغي الو» : دواد ىبألو

 لستغي ال» : لک هلا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبا نعو)

 يرجي ال يذلا هنأب هفصو يتأيو « نكاسلا دكارلا وهو : (مئادلا ءاملا يف مكدَحأ

 Ey (يراخبللو . "'ملسم) ظفللا اذهب : (هجرخأ . «بنج َوهَو)

 ماللا فرس يور : (لستغُي مث ٬ يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف ُمُكدَحأ َنلوُبي

 لغ غ ىلع هم دتر رف ا یا تولي اذهل ريغ هنأ ىلع

 نأ دافأ نإو « كلذ ىف واولاب مث قاحلإ ىلع « نأ : ريدقتب هبصنو « «نلوبي» : عضوم

 ىهني هنأ عم : امهدحأ دارفإ نود « لاستغالاو لوبلا نيب هي وه امنإ يهنلا

 يف ندا بصنلا زاوجب لخي ال هنإف ؛ ًاقلطم هيف لوبلا نع

 «مث» : نأ ىلع ءانب اذه « لاستغالا دارفإو لوبلا دارفإ نع ىهنلا هريغ نمو « عمجلا

 ؛ كلام نبا ىلع هب ًاضرتعم يوونلا هلاق اذهو « عمجلا ديفت ؛ واولا ىنعمب تراص دق

 ناجأ هنأ الإ , «ةدمعلا حرش» ريغ ىف ديعلا قيفد نبا هرقأو « بصنلا زوج ثيح

 ( هرخآ ىلإ بصنلا زاوجب لخي ١ هنإف : انلوق هدافأ اب يوونلا ىلع

 . ًالوانت هلوانتي : لاق !؟ةريره ابأ اي لعفي فيك : لاقف : دازو (۱)
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 ريق یا فيدو هايملا باب ١ ةراهطلا باتك ١

 عمجلا نع رع وه اغإ ثيدحلا يف يهنلا نأ ةيبرعلا دعاوق هيضتقت ةت يذلاو : تلق

 «مث» نأل كلذو ؛ تبصن وأ « ماللا تعفر ءاوس « هنم لاستغالا مث « لوبلا نيب

 ؛ بيترتلاب (مث» تصتخا امنإو « عمجلل اهنأ يف ةفطاعلا واولا هديفت ام ديفت

 . هوررق امیف نومهاو عيمجلاف

 انإ اهنأل ؛ يراخبلا ةياور نم هدارفنا ىلع دحاو لك نع ىهنلا دافتسي الو

 SO -> ىهنلا ديفت

 . مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» : ظفلب "'دواد ا ةياور مث ٠ ىراخبلا ةياورب

 يف : (ملسلو « «هيف) هدارفنا ىلع دحاو لك نع يهنلا ديفت , «"هيف لستغي الو
 ال هنأ ديفت ىلوألاو « «(هيف» : هلوق نع الدب : ( («هنم' ا مث]») هتياور

 . هجراخ لستغيو هنم لوانتي ال نأ ديفت ةيناثلاو « ًالثم سامغنالاب هيف لستغي

 ف ا مث نع ا هيف لستغي الو») 007 (0(دواد يبألو)

 . (57) «دواد يبأ حيحص» رظنا + نسح هدانسإو (۱)

 . نسح هدانسإو « «ةبانحلا نم . . . » : همامتو (۲)

 . «ملسم حيحص» نم ةدايز 0

 . ًافنآ حراشلا هركذ يذلا هثيدح وه (4)
 ! «ملسم ةياور يف يتلا (هنم) : نع ًاضوع) : لاقي نأ باوصلا لب (5)

 : هتياور يف دا املسم نا حصأ «هنم» : ةياورو

 . ًالوانت هلوانتي : لاق !؟ةريره ابأ اي لعفي فيك

 ثيدح يف ةريره وبأ اهلاق امنإ ةروكذملا ةدايزلا نأل ؛ نيتياورلا نيب ةافانم ال : تلقف تكردتسا مث

 فالخب ؛ هيف لستغي الو هنم فرتغي ءاملا اذهف . لوبلا هيف ركذي مل يذلا  مئادلا ءاملا يف لاستغالا
 . ثيدحلا حرش رخآ يف يتأي امك ؛ ءوضولل الو لسغلل ال ؛ هنم فرتغي الف ؛ لوبلا هيف يذلا
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 ةريره يبأ ثيدح  ه ظ هايملا باب - ٠ ١١ ظ ةراهطلا باتك ١

 ىلع لاد . «لستغي الو» : انه هلوقو . «بنج وهو» : هلوق نع ًاضوع : («ةبانجلا

 نيلامتحالا دحأ وه امك « هدارفنا ىلع نيرمألا نم دحاو لك نع يهنلا نأ

 ءاملا يف يهنلا اذهو : «حرشلا» يف لاق . «هنم لستغي مث» : ةياور يف نيلوألا >

 لامعتسا ىلإ يّدؤي هنإ : هيلع ليق « مرحتلل ليلقلا ءاملا يفو « ةهاركلل ريثكلا

 يهنلاو «زاجملا مومع نم نوكي نأ نسحألاف « هزاجمو هتقيقح يف يهنلا ظفل

 . هيزنتلا ةهاركو « مرحتلل لماشلا لعفلا مدع يف لمعتسم

 هيف لاستغالاب ريهطتلا نم هعنم وأ « لوبلاب هسجنتو دكارلا ءاملا مكح امأف

 ( . ةبانجلل

 وهو « دبعتلل هنع ىهنلا هفاصوأ دحأ ريغت ام الإ سجني ال هنأب نيلئاقلا دنعف -

 ههدنع ىهنلا نأل ؛ هب رهطتلا زوجي هنإف ؛ ةيكلاملا دنع اذهو ء هسفن يف رهاط

 ‹ سيجنتلا لجأل ال ءادبعت يهنلا ناك نإو « ميرحتلل هنأ ةيرهاظلا دنعو « ةهاركلل

 . . مرحتلا يهنلا يف لصألا نكل

 لكو  ًاريثك ءاملا ناك نإ : اولاقف ؛ ريثكلاو ليلقلا نيب قرف نم دنع اّمأو

 ىلع ليلدلاو ‹ رهاطلا وهف ؛ هفاصوأ دحأ ريغتي ملو « هدح ىف هلصأ ىلع

 يف ةهاركلل يهنلا متلق اذإ : لاقي دق هنأ الإ « مومعلا اذه صيصخت هتيروهط

 يف لكو - اليلق ءاملا ناك نإو « بابلا ثيدح مومعل صيصخت الف ؛ ريثكلا

 اذهو « رهطم الو  رهاط ريغ وه ذإ ؛ يرحتلل هنع ىهنلاف ؛  هلصأ ىلع هدح

 . "ةساجنلل يهنلا نوك يف مهلصأ ىلع

 )١( مّلَسُم ريغ اذهو !

٤٤ 



 ةريره يبأ ثيدح ه هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١
 ي ا ا وعلا

 رس حلا يف مرحي ال هنأو ءاملا يف لوبلا يف لاوقألا «حرشلا» يف ركذو

 ؛ يراجلا ليلقلا امأ « هبانتجا ىلوألاو « ثيدحلا اذه موهفم هيضتقي امك « يراجلا

 ثيدحلا ذإ ؛ هفالخ ىلوألا لب : تلق . ىلوألا وهو « مرحي : ليقو « هركي : ليقف

 ؛ اريثك مأ ناك ًاليلق يراجلا لمشي الف ؛ يرجي ال اميف لوبلا نع يهنلا يف

 + اقليم هرکی : ليقف « ًادكار ًاريثك ناك نإو « ًابيرق ناكل ؛ ةهاركلاب ليقول ( معن

 كلل هيف وهو ضرع اذإ الإ ,ًادصاق ناك نإ : ليقو

 ىلع هل ًاداسفإ هيف نأل ؛ يهنلا رهاظل ؛ قفوأو رهظأ ناكل ؛ يرحتلاب ليق ولو

 . ثيدحلل ؛ ميرحتلا حيحصلاف « اليلق ًادكار ناك نإو « نيملسملل ةراضمو « هريغ

 ؟ليلقلا ءاملا اذه يف كلذ ميرحت يف هب طئاغلاك لوبلا ريغ قحلي له ؛ مث

 لب ؛ هريغ هب قحلي ال : لبنح نب دمحأ نعو « ىلوألاب هب قحلي هنأ ىلع روهمجلاف

 هنأو « هيف لوبلا نع يهنلا يف حيرص < «ءاملا يف» : هلوقو . لوبلاب مكحلا صتخي

 .دحاو مكحلاف ؛ مئادلا ءاملا يف هبصو ءانإ يف لاب اذإف ؛ كلذك ناك اذإ بنتجي

 . ريغ ال ىلوألا ةروصلا ىف الإ ؛ هنع ايهنم نوكي الو « هسجني ال : دواد نعو

 مكح  ءوضولا ديري نم هيف لاب يذلا مئادلا ءاملا يف  ءوضولا مكحو

 ءاملا يف مك دحأ نلوبي ال» : ةياور يف درو دقو « دحاو مكحلا ذإ ؛ لسُعلا

 دقو « دحأ ىلإ اهبسني ملو« «حرشلا» يف اهركذ ؛ «هنم ًاضوتي مث « مئادلا

 ثيدح : لاقو « يذمرتلاو « ةبيش يبأ نباو « دمحأو , قازرلا دبع اهجرخأ

 « يواحطلا هجرخأو « اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم نابح نباو ‹ حيحص نسح

 . «برشي وأ» : ةدايزب يقهيبلاو « نابح نباو
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 ب : ظ ظ 5 | سابع نباو ؛ هل ىبنلا بحص لجر اثيدح - "61 هايملا باب - ١ ةراهطلا ںاتک ۔ ١

 لستغت نأ خو هللا لوسر ىهت : لاق « كي
 وبأ ةجرخأ . ًاعيمج اَرَتْغَيْلو «ةأرملا لْضَفِب لُجَرلا وأ « لجّرلا ٍلْضَفب ةأر
 . حيحص هداتسإو ؛ يئاسنلاو دواد

 ةأرملا لستغت نأ ل هللا لوسر ىهن : لاق و يبنلا بحص لجر نعو)

 لضفب لجرلا وأ) لجرلا لسع نع لضفي يذلا ءاملاب : يأ : (لجرلا لضفب
 وبأ هجرخأ . اعيمج) هنم امهلاستغا دنع ءاملا نم : (افرتغيلو) هلثم : (ةأرملا
 هنإ : لاق ثيح يقهبيبلا لوق دَر ىلإ ةراشإ : (حيحص هدانسإو . يئاسنلاو دواد
 امأ « فيعض هتاور دحأ نإ : لاق ثيح « مزح نبا لوق ىلإ وأ ٠ لسرملا ىنعم يف

 ةباحصلا نأل ؛ رضي ال يباحصلا ماهبإ نألف « لسرملا ىنعم يف هنوك وهو - لوألا
 نب دواد فيعضلاب مزح نبا دارأ هنألف « يناثلا امأو « نيثدحما دنع لودع مهلك
 دعب لاقف « مزح نبا لوقب رتغا «رحبلا» يف هنأكو « ةقث وهو « يدوألا هللا دبع
 حتف» يف فنصملا لاقو « لوهجم ىلإ هدنسأو « فيعض هيوار نإ : ثيدحلا ركذ
 يسرا : انه لاق اذهلف « ةلع ىلع هل فقن ملو « تاقث هلاجر نإ : «يرابلا

 : يتآلا ثيدحلا يف هلوق نم يتأي اب ضراعم وه ؛ معن
 هجرخأ . ةت وُمْيَم لضفب لسَتْعَي ناک ناك ىبنلا نأ : سابع نبا نعو -

 .ملسم
 ءاَجَف « ةّنفَج يف الك يبنلا جاوزَأ ضْمَب لسا : نيسلا باحصألو

 « بنجي ال ءاملا ّنِإ» : لاقف ؟ابثُج تنك يئإ : ل َتَلاَقَف ءاهْنم َلسَمْفِيلا

 هةم نباو ؛ يذمرتلا هحّحصو

 نب هللا دبع اهُرْبَحو E E قطا ثيح - وه . : (سابع نبا نعو)
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 سابع نبا ثيدح ۷ هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١

 ةوعدلا تاكربب ملعلا يف هتمامإ ةرهشو « نينس ثالثب ةرجهلا َلْبَق دلو « سابعلا

 هتافو تناك « هب فيرعتلا نع ينغت « ليوأتلاو نيدلا يف هقفلاو ةمكحلاب ةيوبنلا

 يبنلا نأ) هرصب فك نأ دعب «ريبزلا نبا مايأ رخآ يف نيتسو نامث ةنس فئاطلاب

 ‹ رانيد نب ورمع ةياور نم : (ملسم هجرخأ . ةنوميم لضفب لستغي ناك و

 ‹ ثيدحلا ؛ ينربخأ ءاثعشلا ابأ نأ « يلاب ىلع رطخي يذلاو « يملعو : لاق : فل

 نل يبنلا نأ» : ظفلب نيخيشلا دنع تبث دق هنكلو « ددرتلا اذهب موق هلعأو

 لمتحي هنأل ؛ ضراعت ال هنأ ىفخي الو , (دحاو ءانإ نم نالستغي اناك ةنوميمو

 :. نضراعت الف اعمنافرتقي اناك امهنأ

 ؛ سابع نبا ثيدح نم : يأ : (ننسلا باحصألو) هلوق ضراعملا ؛ معن

 ضعب لستغا) دواد يبأ ىلإ هبسنو « «ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ امك

 .اهنم لستغيل) لب يبنلا : يأ : (ءاجف ‹ ةنفج يف غلي يبنلا جاوزأ
 ال ءاملا ّنإ» : لاقف) اهنم تلستغا دقو : يأ : (؟ابنج تنك ينإ : هل تلاقف

Eمرک يأ ؛ بْنَجَو حرفك : يأ ؛ بنج : «سوماقلا» ىف :  

 بنجأ نم حصيو « يثالثلا نم هتلعج نإ اذه ءانه اهمضو نونلا حتف ةزوجيف

 هححصو) ةبانجلا ةباصإ وهو « ىنعملا اذهب تأي ملف « بنتجا اّمأو « بدجُي
 . (ةميزخخ نباو < يذمرتلا

 ةضراعم تدافأ دقو «حرشلا» يف اهدرس قرط نم درو دف ثيدحلا ىرعمو

 شاو ر ر ی | ةنيبلع ساقبو« ةأرملا اضف اجلا اغ زوجي هنآ 6 .. ضالا ثيدتملا
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 ةريره يبأ ثيدح ۸ هايملا باب-١ | ( ةراهطلا باتک ١

 لومحم ىهنلا نأو « نيرمألا زاوج رهظألاو « فالخ نيرمألا يفو « هل هتاواسمل
 | | ٠ هبا ىلع

 ی هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ۸
 . «بارّثلاب هالو «تارَم عبس هَلِسْغَي نأ «ٌُبلكلا هيف علو اذإ ! , مك دحأ

 . «ةقريلف» : هل اعل توا ا

 . «بارتلاب رهالوأ» : وأ هارخأ» : ي ذمرتللو ]

 لاق : (ُروُهُط» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 اذإ < إ . مك دحأ ءانإ) ناتغل ؛ اهحتفب لاقيو « ءاطلا مض هيف رهظألا : «حرشلا» يف

 علي بارشلا يفو « ءانإلا يف بلكلا غلو : «سوماقلا» يف : (بلكلا هيف 3

 هناسل لخدأ وأ « هناسل فارطأب هيف ام برش : لجوو ثروك غلوو غلايو بهيك
 هجرخأ . «بارتلاب َنُهالوأ ء تاّرَم عبس) ءانإلا : يأ : (هلسْغَي ْنَأ) هكرحف هيف
 : («نهارخأ» : يذمرتللو) هيف غلو يذلا ءاملا : يأ : («هقريلف» : هل ظفل يفو « ملسم

 . («بارتلاب نهالوأ» :وأ) عبسلا : يأ

 : ماكحأ ىلع ثيدحلا لد

 ةقارإلاو ؛ هيف غلو ال لسغلاب رمألا ثيح نم « بلكلا مف ةساجن : اهلّوأ
 « سجن وأ « ثدح نم الإ لغ ال هنإف ؛ «مك دحأ ءانإ روهط» : هلوقو « ءاملل

 رمأ امل ًارهاط ناك ولف « لام ةعاضإ ةقارإلاو « سجنلا نيعتف ؛ ثدح انه سيلو
 هب قحلأو « همف ةساجن يف رهاظ وهو « لاما ةعاضإ نع ىهن دق ذإ ؛ هتعاضإب

 كف هرج هار هال با تع إف كو هلع اياق دقن راس
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 ةريره يبأ ثيدح ۸ هايملا باب ۔ | ةراهطلا باتك ١

 كلذكف ندبلا نم بلحتم.ءزج قرعلا ذإ ؛ سجن ِهّمَمَف ء همف قرع وه ْذِإ ؛ همف

 : لاق « بلكلا ةساجنل سيل لْسَلاب رمألا نإ : لاق نم نأ الإ « هندب ةيقب

 يعبي N لدم رش نامل دين نا ياسلام

 همفب تاساجنلا هلكأ نم هلاوحأ بلاغ ىلإ رظنلاب هكحلا قلعو « بلغألا

 ‹ ريهامجلا لوق هنيع ةساجنب لوقلاو « هنيع ةساجن ىلع لدي الف ؛ اهل هترشابمو
 مهو « مهريغ ةلدأو «. تعمس ام نيلوألا ةلدأو « يرهزلاو دوادو كلال فالخلاو

 ىفتكال « ةساجنلل ناك ول هنأل ؛ ةساجنلل ال دبعّتلل لْسَعلاب رمألا نإ : نولئاقلا

 مكحلا لصأ نأب م ا ىلع ديزت ال هتساجن ذإ ؛ عبسلا نود مب

 . ةساجنلل هنأب : يأ ؛ ليلعتلا نكمم ىنعملا لوقعم « لّسَعلاب رمألا وه يذلا

 ددعلا يف وه امنإ دبعتلاو « بلغألا ىلع لمحُيف ؛ ليلعتلا ماكحألا يف لصألاو
 يف انققح دقو « «ةدمعلا حرش» نم ذوخأم وهو ««حرشلا» يف اذك « طقف

 . مالكلا كلانه انلوطو « ماكحألا ليلعت ةيبلغأ نم هررق ام فالخ «هيشاوح» .

 وهو « ءانإلل تالسغ عبس بوجو ىلع ثيدحلا لد هنأ : يناثلا مكحلا
 تاساجنلا نم هريغك بلكلا غولو لب ؛ عبّسلا بجت ال : لاق نمو « حضاو

 : لاق  ةريره وبأ وهو  ثيدحلا يوار نأب كلذ ىلع لدتسا « بدن عيبستلاو

 بيجأو . '"ينطقرادلاو « يواحطلا هجرخأ امك ؛ تارم ثالث هغولو نم لسغي

 نبا وهو كلما دبع قيرط نم امهالك ؛ (18/1) يواحطلاو ء ۲١( - 74) «هننس» یف (1)
 : ينطقرادلا لاق . ةريره يبأ نع ءاطع نع  ناميلس يبأ

 = . «كلملا دبع ريغ اذكه هوري مل»
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 ةريره يبأ ثيدخ - ۸ ظ هايملا باب - ١ > ةراهطلا باتك ١

 الل ىبنلا نع هاور اب لمعلا نأب اذه نع

 "ا 08 ءانإلا يف 7 بلكلا نا لاق هنأ 5 هلع يور امبو 4 ةعوفرلا ةياورلا

 هنأو « عبسلا نييعت مدع ىلع لد ثیدحلاف : : اولاق « «ًاعبس وأ « ًاسمخ وأ « ثالث

ar ضراعم هنأبو « هب ىتفأو «هآر امی ye 

 یس اک ا تمت تی لآ هنع بيجأو « نّيعم ىف رييخت الو « ريخم

 لدي ثيدحلا مث « ثيدحلا يف هتوبثل ؛ ءانإلل بيرتتلا بوجو : ثلاثلا مكحلا
 طلخي نأ نيب قرف ال : لاق هبجوأ نمو « ىلوألا ةلسغلا يف هنأو « بارتلا نيعت ىلع
 « ءاملا ىلع بارتلا حرطي وأ « بارتلا ىلع ءاملا حرطي وأ ءردكتي ىتح « نارتلاب ءاملا
 « هدنع اهتوبث ا ةلسغ بجت ال : لاق عيبستلا ناجيإب : لاق نم ضعبو

 دمحم نع بويأ نع ديز نب دامح قيرط نم اهلبق هاور ام ةياورلا هذه فيعضت ىلإ ريشب =

 و
 : لاقو . . . تارم عبس لسغيو قارهُي : لاق ؟ءانإلا يف علي بلكلا يف

 : لاقو « )4۲/۱( يقهيبلا هقلعو . «فوقوم حيحص)

 يف ةريره يبأ نع ءاطع نع ناميلس ىبأ نب كلملادبع ةياور أطخ ىلع ةلالد كلذ ىفو»

 . «تاقثلا هيف فلاخي ام هنم لبقي ال كلملادبعو . ثالثلا

 يف ظفاحلا لاق امك ؛ ةوقلا يف ذ (ديز نب دامح) ةياور نود « (كلملادبع) ةياور نأ حضاولا نمو
 ] . (۲۲۲/۱) «حتفلا»

 ال يوارلا يأرب ةربعلا) : ةدعاقل مهنم ًالامعإ ؛ اهب ةيفنحلا ذخأي نأ بئارغلا نم نإ مث
 ؛ بدنج نب ةرمسو , كلام نب سنأو « ةريره يبأ يأرب ذخأي ال ناك ةفينح ابأ نأ عم ! (هتياورب

 ديدش وهو ؛ (۸ص) «ةجاحلا هيلإ سمت ام» ىف ينامعنلا ديشرلادبع دمحم كلذ ركذ امك

 ! ةفينح يبأل بّصعتلا



 ةريره يبأ ثيدح ۸ هايملا باب |  ةراهطلا باتك ١

 . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو « بير الب ةحيحصلا ةياورلا يف تتبث دق اهنأب : درو

 ء «نهالوأ» : يورف « ةياورلا اهيف تبرطضا دق اهنأب بارتلا ةياور ىلع دروأو
 ‹ حداق بارطضالاو « (ةنماثلا» وأ « «ةعباسلا» وأ (نها دحإ» وأ« (نهارخأ» وأ

 اا اجياق بارطضالا نوكي ال هنأب هنع بيجأو ء اهل حارطالا بجيف

 , اهتاور ةرثكل ؛ حجرأ «نهالوأ» : ةياور نإف ؛ كلذك انه كلذ سيلو . تاياورلا

 تاياورلا ل ‹ ضراعتلا دنع حيجرتلا هوجو نم كلذو < ايل يعيش اراب

 «نهارخأ» ةياور نأ : كلذ نايبو . اهمواقت ال < (نهالوأ» اهب تضروع يتلا

 «بارتلاب ةعباسلا» : ةياورو.« ةدنسم ثيدحلا 2 نم ءيش يف دجوت 1 ةدرفنم

 ءاحلاب ؛ «نها دحإ» : ةياورو « «سارتلاب نهالوأ» : ةياور مواقت الف ؛ اهيف فلتخا

 يهف « اهتحص ىلعف «رازبلا اهاور لب ؛ تاهمألا يف تسيل نيتلمهملا لادلاو

 نإ ةريبختلاب (نفارخأ وأ ءنهالوأرا» ةناورو ةا ىلع البح نخي ةف

 (نهالوأ» : ةياورو « حيجرتلا ىلإ عجريف « هنم كش وهف ؛ يوارلا نم كلذ ناك

 و يدي همالك ناك نإو < حجرأ

 . تفرع امك ؛ نيخيشلا دنع طقف اهتوبثل

 ال ةساجنلاو ةراهطلا مكُح نأل ؛ انه ةاغلم ةفاضإلا , «مك دحأ ءانإ» : هلوقو

 نوكي نأ ىلع فقوتي ال : (ةلسغيلف» : هلوق اذكو , ءانإلا هكلُم ىلع فقوتي

 سالا هدا الا كلا

 ؛ «نهالوأ» : حجر ىلإ رو ا

 ةقارإب رمأ ىهو 6 ملسم ةياور ظافلأ نم یھ 6 (هقرّيلف» : ظفل ىفو : هلوقو

 ذإ ؛ ةساجنلا ىلع ةلدألا ىوقأ نم ىهو « ماعطلا وأ « بلكلا هيف غلو يذلا ءاملا

 ها



 ةداتق ىبأ ثيدح 4 هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١
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 امك ؛ هتقارإب رمأي مل « ًارهاط ناك ولف « ًاماعط وأ « ءام نوكي نأ نم معأ قارملا
 . ظافحلا نع ةظفللا هذه ةحص مدع «يرأبلا حتف» يف فنصملا لقن هنأ الإ « تفرع

 . شمعألا باحصأ نم ظافحلا نم دحأ اهلقني مل : ربلا دبع نبا لاقو

 . هوجولا نم هجوب يل يبنلا نع فرعُت ال : هدنم نبا لاقو

 هورفعو) : ا ث دقو « ةنماثلا ةلسغلا ركذ فنصملا لمهأ ؛ معن ؛

 . «بارتلاب 0

 لدار ييخاوب E ايي اا با رب
 ىلإ جاتحا « هب لقي مل نمو اهبف يوق ثيدحلاو ”نيمدقتملا نم كلذب دارملا
 ها . هاركتسا هيف هجوب هليوأت

 هولسغا : دارملا : لاقف يوونلا هركذ  هليوأت ىف هركتسملا : يأ  هجولاو : تلق
 ؛ ةنماث تيمسف ةلسغ ماقم مئاق بارتلا نأكف ؛ ءاملا عم بارتلاب نهنم ةدحاو ًاعبس
 . ازاجم ريفعتلا ىلع لسغلا قلطأ هنأ دازو , «جاهنملا حرش» يف يريمدلا لاق هلثمو

 نم اهجارخإب لاق نم ليوأتو اهركذل فنصملا لامهإ نأ ىفخي ال : تلق
 . يرصبلا نسحلا عم قحلاو « بهذملا نع ةاماحم كلذ لك ؛ راجلا ىلإ ةقيقحلا

 ؛ اهنم هذاختا حابي ام ركذو , هنع يهنلا مث  بالكلا لقب رمألا نإو ؛ اذه

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ديصلا باب ىف هيلع مالكلا يتأي

 5 4 : هللا لوسر نأ : ُهْنَع هللا ىضر ةداَتَق ىبأ نعو 4

 . دمحأ هب لاق دقو : تلق (۲) (
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 ةدأتق يبأ ثيدح 4 هايملا باب ۔ | ةراهطلا باتك ١

 اا ا ا ا كا ا

 هحّحصو « ةعبرألا هجرخأ . «مكيلع نيفاوَّطلا نم يه اَمْنإ ءسَجَتِب تس

 : ةميرخ نباو يدذمرتلا

 فلألا دعب ةيقوف ةانثمف فاقلا حتفب : (هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو)

 ةدحومف ءارلا رسكب - يعبر نب ثراحلا : لاوقألا رثكأ يف همسا « ةلمهم لاد

 لوسر سراف « يراصنألا eS ةيتحت ةانثمو ةروسكم ةلمهمف ةنكاس

 ‹ ةنيدملاب نيسمخو عبرأ ةنس هتافو تناكو « اهدعب اهوا دا نيك للك هللا

 هعم َدهشو « هنع هللا يضر يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف ةفوكلاب تام : ليقو

 نأ : وهو « ببس هل ثيدحلاو : (ةرهلا يف لاق غلي هللا لوسر نأ) اهلك هبورُح

 ىتح « ءانإلا اهل ىغصأف « هنم برشت ةره تءاجف « ًاءوضو هل بكس ةداتق ابأ

 تا ال غلي هللا لوسر لاق : لاقف « كلذ يف هل ليقف « تبرش

 فاّوط عمج : (نيفاوُطلا نم يه اغإ) ُهّئَسَمال ام سجني الف : أ : (سّجتب

 ‹ ةيانعو قفرب كمدخي يذلا مداخلا : فئاطلا : ريثألا نبا لاق : («مکیلع)

 اذخأ ؛ هلوح روديو هالوم ىلع فوطي يذلا مداخلاب اههبش « هنم لاّمف فاوطلاو

 نباو دمحأو كلام ةياور يفو « [0۸ : رونلا] کیل َنوفاَوط» : ىلاعت هلوق نم

 ؛ الاس | لوألا عمج « «تافاوطلاو» : ظفل ةدايز ٠ ‹ مهريغو مكاحلاو نابح

 تاف دق : تلق نإف ؛ اهثانإ ىلإ أرظن ؛ الاس ًاثنؤم يناثلاو « رهلا روكذ ىلإ ًارظن

 ؛ ةفصو ًاملع هعمجل طرش وهو « لقعي هنوك طرش ملاّسسلا ركذملا عمج ىف

 يف هارجم هارجأ « مداخلا وهو ؛ هتفصب هفصوب لقعي نم ةلزنم لزن امل : تلق

or 



 سنأ ثيدح ٠ ( ٠١ هايملا باب - ١ > ةراهطلا باتك ١

 اهلاصتا ةرثك ىف مداخلا ةلزنم اهلعج امل ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ ليلعتلا يفو
 اهلعجب هدابع ىلع ىلاعت ففخ « مهلزنم يف الو « مهل اهتسبالمو لزنملا لهأب
 : (ةيزخ نباو يذمرتلا هححصو « ةعبرألا هجرخأ) جرحلل اعفر ؛ سجن ريغ
 . 'ينطقرادلاو يليقعلاو يراخخبلا - ًاضيأ - هححصو

 دييقت ال هنأو . ًاسجن ترشاه نإو ؛ اهرؤُسو ةرهلا ةراهط ىلع ليلد ثيدحلاو
 د موي وأ « ةليل نم نامز يضمب الإ اهمف رهطي ال : ليقو « نامزب اهمف ةراهطل
 نيع لاوزب وأ كلذب نظ لصحي ىتح <« ءاهتبيغ وأ « ءاملا اهبرش وأ . ةعاس
 يف ةساجنلا نيع ءاقب عم هنأل ؛ لاوقألا حضوأ ريخألا اذهو ء اهمف نم ةساجنل
 مكح دقف ؛ نيعلا تلاز نإف ؛ اهمفل ال نيعلا كلتل ةساجنلاب مكحلاف ءاهمف

 . سجنب تسيل اهنأب عراشلا

 ةفئاط يف لاّبف ْيِباَرْعَأ ءاج : لاق هنع هللا يضر كلام نب سّنأ نعو - ٠

 فلك يبنلا رمأ هلو ىضق املف . هللا لوس ْمُهاَهتَ ٠ سالا ُهَرَجَرَف ٠ دجْما
 ( . هيلع قف . هيلع َقيرْهَأَف .- الجس : ةياور يفو  ءام نم بوئذب

  يازلاو ةلمهملا ءاحلاب  ةزمح وبأ وه : (هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو)
 هتافو ىلإ ةنيدملا م مدق ذنم 0 هللا لوسر مدح يجرزخلا يراجنلا يراصن اا

 نكس . لاوقأ ؛ عست وأ نامت وأ « نينس رشع نبا وهو « ةنيدثلا 5

 اا هل رکدو . «هدانسإب سأب ال» : )٠/١ :Or ربلادبع نبا لاقو (۱)

 : لاقو < ةشئاع

 . «هب سأب ال ثيدح وهو»
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 ليقو « نينس ثالثو ةئام ىلإ هرمع لاطو « سانلا هقفيل رمع ةفالخ نم ةرصبلا

 رخآ وهو « ةنس نوعستو عست : ليق ام حصأ : ربلا دبع نبا لاق « كلذ نم ّلقأ

 . نيعستو ثالث وأ « نيتنثا وأ « ىدحإ ةنس ةباحصلا نم ةرصبلاب تام نم

 ناكس مهو ‹ بارعألا ىلإ ةبسن ةزمهلا حتفب : (يبارعأ ءاج :لاق)

 ةرصيوخلا وذ هنأ هتيمست درو O ETE اوناكأ ءاوس « ةيدابلا

 «هتيحان يف : يأ : (دجسلملا ةفئاط يف لابف) ًايفاج ًالجر ناكو « يناميلا

 : يأ ؛ ءارف ميجف يازلاب : (سانلا هرجزف) ءيشلا نم ةعطقلا ةفئاطلاو

 باحصأ لاقف : ىرخأ يفو « هب اوعقيل سانلا هيلإ ماقف : ظفل يفو « هورهن

 يفو « «هوعد» : مهل هلوقب : ( قلك هللا لوسر مهاهنف) هم « هم : هلي هللا لوسر

 لاذلا حتفب : (بونذب كلي يبنلا رمأ هلوب ىضق املف) «""هوُمرزت ال» : ظفل

 : (ءام نم) ةميظعلا : ليقو « ءام نآلملا ولدلا يهو ؛ ةدحوم هرخآ نونف ةمجعلملا

 يفو) ‹ يديب تبتك باب نم وهف « «بونذلا» : ظفل هدافأ دقف ؛ الإو ,ديكأت

 بونذلا ىنعمب وهو « ميجلا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب : (الُّجَس : ةياور

 قيرُهَف راصف ةزمهلا نم ءاهلا تلدبأ مث « هيلع قيرأف : هلصأ : (هيلع قيرُهأف)
 قيرهأف : ليقف« ىلوألا لادبإ دعب ىرخأ ةزمه تديز مث « ةياور وهو « هيلع

 . تفرع امك ؛ نيخيشلا دنع : (هيلع قفتم)

 ضرألا نأ ىلعو ؛ عامجإ وهو ؛ يمدألا لوب ةساجن ىلع ةلالد هيف ثيدحلاو

 ؟ءاملا ريغ اهتراهط يف ءىزجي لهو « تاسجنتملا رئاسك ءاملاب ترهط تسجنت اذإ

 )١( «ةياهن» . هلوب هيلع اوعطقت ال : يأ .
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 نا كيد هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١

 نم ةلازإ مظعأ « ةساجنلا ةلازإ يف امهريثأت نإف ؛ حيرلاو سمشلا اهرهطت : ليق

 هركذ هنأب بيجأو « ةبيش يبأ نبا هركذ . اهُسسْبُي ضرألا ةاكز : ثيدحلو « ءامل

 ًافوقوم  ةبالق يبأ ثيدح قازرلا دبع ركذ امك « وي همالك نم سيلو « ًافوقوم
 . ةجح امهب موقت الف ؛ اهُروُهط ضرألا فوفُج : ظفلب هيلع

 ‹« ةبلص وأ « تناك ةوخَر ضرألا رهطُي ءاملا بص نأ يف رهاظ ثيدحلاو

 خي هدجسم ضرأو ؛ تاسجنتملا نم اهريغك ةبلصلا لسغ نم دب ال : ليقو
 . بصلا اهيف ىفكف « ةوخر تناك

 قالو هنأل ؛ ءالا بوضن ىلع ةراهطلا فقوتت ال هنأ يف رهاظ ثيدحلا كلذكو
 يف يدهملا هراتخا يذلا وهو < اعيش يبارعألا لوب ىلع بصلا يف طرتشي مل

 الف ؛ ةبلص تناك اذإ : ليقو « بارتلا ءاقلإو اهرفح طرتشي ال هنأ يفو « «رحبلا»
 يف درو هنألو « اهلفسأو اهالع معي مل ءاملا نأل ؛ بارتلا ءاقلإو اهرفح نم دب

 هوقلأو بارلا نم هيلع لاب ام اوذحخد : غچ لاق هنأ ثيدحلا قرط ضعب

 : نالوصوم نادانسإ هل : «صيخلتلا» ىف فنصملا لاق « «ءام هناكم ىلع اوقيرهأو

 ولو . "لاقم امهيفو . عقسألا نب ةلثاو نع رخآلاو « دوعسم نبا نع امهدحأ
 ل هدجسم ضرأ نإ : لاق نم لوق لطبل « ةدايزلا هذه تتبث

 . ةبلصلا ضرألا نم الإ نارتلا ىقليو رفحُي ال

 )١( متاح يبأ نبا لاقو )١/ )14«يوقب سيلا :  دوعسم نبا ثيدح يف  ةعرز يبأ نع .

 ءرخآلا لوصوملا ىلع هيف تملكتو « (40همقر//9) «دواد يبأ حيحص» يف هتّلع تنيب دقو
 . (400) دواد يبأ دنع امهدحأ ؛ نيحيحص نيلسرمب امهتمعدو

 . «صيخلتلا» يف ظفاحلا هاوق كلذلو
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 رمع نبا ثيدح ١ هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١

 : دئاوف ثيدحلا يفو

 لاق مث « هاعد ‹ هلوب نم ينارعألا غرف امل ةَ هنإف ؛ دجاسملا مارتحا : اهنم

 يه امنإ ؛ رذقلا الو ‹ لوبلا اذه نم ءيشل حلصت ال دجاسملا هذه نإ» :هل

 ؛ راكنإلا ىلإ اوردابت امل ةباحصلا نألو « «نآرقلا ةءارقو  ّلَجَو ٌرع- هللا رك ذل

 - ًاملسم الإ - ثيدحلل ةعامجلا ةياور يف امك ؛ قفرلاب مهرمأ اغإو « هلي مهّرقأ

 ؛ زئاج ريغ راكنإلا ناك ولو ‹ «نيرسعم اوثَعْبُت ملو « نيرّسيم مّشعُب امنإ» : لاق هنأ

 . هل مكيهن بجوي ام يبارعألا تأي مل هنإ : مهل لاقل

 . فينعتلا مدعو لهاجلاب قفّرلا : اهنمو

 . ملعتملاب هفطلو وبي هقلخ نسح : اهنمو

 هنإف ؛ لوبلا ال طئاغلا ديري نمل وه امنإ ةجاحلا ءاضق دنع داعبإلا نأ : اهنمو

 دنع الجر لعجو « هِي لاب دقو « عراشلا هرقأو ء كلذ مدع برعلا ُفْرُع ناك

 . هرتسي هبقع

 « هب رضأل « هلوب هيلع عطق ول هنأل ؛ امهفخأب نيترضملا مظعأ عفد : اهنمو ظ

 - دجسملا سيجنت نم لصح دق ام عم هلحم نم هميوقت نم لصحي ناكو

 . الوأ لوبلا هيف عقو دق يذلا ريغ دجسملا نم عضاومو « هبايثو هندب سيجنت

 اَنَل تلحأ» : الك هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو ١

 دبكلاف : ناّمددلا اّمأو « توحلاو دارج لاف : ناَتَتِيَلا اًمأف ؛ ناَمَدَو ناَعَحْيَم

 . فعض هيفو « هجام ناو دمحأ هجرخأ : ةلاحطلاو
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 رمع نبا ثيدح 1١ هايملا ںاب ۔ ١ ةراهطلا ناتك ۔ ١
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 انل تّلحأ» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 اًمأف) كلذك : (نامدو) تايآلا هيلع تلد يذلا امهيرحت دعب : يأ : (ناتتيم
 دبكلاف : نامدلا امأو) هتتيم : يأ: (توحلاو) هتتيم : يأ : (دارجلاف : ناتتيملا

 na (فعض و ةحام تاو دمحأ هجرخأ) باتك ةنزب : : («لاحّطلاو

 هثيدح : دمحأ لاق. رمع نبا نع هيبأ نع ملسأ نب , ديز نب نمحرلا دبع

 هلف ؛ فوقوم هنأ تبث اذإو « متاح وبأو ةعرز وبأ لاق امك ؛ فوقوم هنأ حصو «رکنم

 : هلوق لثم ؛ اذك انيلع مّرُحو ءاذك انل ٌلحأ : يباحصلا لوق نأل ؛ عوفرملا مكح
 لاح يأ ىلع دارجلا ةتيم لح ىلع لديو « ""جاجتحالا هب متيف ٠ : انيهنو انرمأ
 . ببسب وأ « هفنأ فتح تام ءاوس ؛ e و ربتعي الف ؛ تدجو

eyالو ء اهسأر عطقب وأ « يداع ببسب اهتوم طرتشا ¿  
 وأ ناك ًايفاط ؛ دجو ةفص يأ ىلع ت e ييسر

 ناك ام الإ هنم لحي ال : ليقو  «هََْيَم لحلا» : ثيدحو « ثيدحلا اذهل ؛ هريغ

 : ثيدحل ؛ يفاطلا لحي الو « هبوضن وأ « هفذق وأ « ءاملا رزج وأ « يمدآ ببسب هتوم

 .«ةولكأت الف ؛ اًمّطف هيف تام امو « اوُلكف ؛ هنع رزج وأ ءٌرحبلا هاقلأ ام»

 ی سلايل اش زوز يات باج ی ووا اا ذرعا

E2 9تيدحلا ة ةمئأ قافتاب فيعض ثيدح هنأب  

 .. (04/1) يقييبلا نع وهوا هسا ةظفاحلل «صيخلتلا» نم حراشلا ذأ اذه )١( ظ

 : لاقو .. تّلحأ: : لاق هنأ رمع نبا نع ىرخأ قيرط نم هاورو
 ا .. «حيحص دانسإ اذه»

 = 2١ نع ريبزلا يبأ ىلع ةرادم نأ هنم نيبتو )۲٠۲/۲( «ةيارلا بصن» يف هيلع ملكت (۲)
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 ةريره يبأ ثيدح.. ۲ .هايملا باب ۔۱ .ةراهطلا باتك ١

 فيك « ءيش هضراعي ملول هب جاجتحالا زوجي ال رباج ثيدح : يوونلا لاق

 اهفذق يتلا ةربنعلا نم لكأ هل

 يف فورعم وه امك « اهتوم ناك ببس يأب لأسي ملو « ةيرسلا باحصأل رحبلا
 لاو كوول یک

 يف هنأ الإ « لالح هنإف ؛لاحطلا اهلثم كلذكو « عامجإلاب لالح دبكلاو

 هنإ : يأ ؛ ناطيشلا قل هنا" هنع هللا يضر ىلع ثيدحلا ؛ هرکی : لاق «رحبلا»

 . هجرخأ نم فرعي ال ثيدح هنأ الإ , هلكأب رسي

 : هنآلو ٠ ماعلا هب صخي الف . ها !؟ضراعم وهو ادا

 عقو اذإ» : كلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ١

 هِيَحاَتَج دحأ يف نإف ؛ُهِْْنل مث همسي« ْمُكدَحأ بارش يف بابا
 يقي هنإو» : دازو « دواد 5 يراخبلا هجّرخأ . «(ءافش رخآلا يفو « 48

 . «ءادلا هيف يذلا هحاتجب

 عقو اذإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 e ةاغلم ةفاضإلا نأ نم هانفلسأ امك وهو : (مكدحأ بارش يف بابذلا

 «مك دحأ ماعط يف : ٍظفل يقو« (مك دحأ ءانإ يف بلكلا 9 اذإ» : 5

 [حينحصا١ ىف ءاج دقو ! رباج ىلع هفقو ظافحلا ححص بشق 4 كلذ عمو « ‹ هنعنع 5 =

 . غلو هعم اوناكو « رحبلا اهاقلأ يتلا ةبادلا نم اولكأ مهنأ :.ليوطلا هثيدح يف هنع «ملسم

 !:هفالخب رباج لوقي نأ دځبیف
 ۳ هللا لوسر انتشحب ::لاق« ًاضيأ هنع «نيحيحصلا» يف ام ريغ ىرحأ ةحقاو هذه نأ ملعاو

 ن ینا 3 لوسر انيتأ ؛ ةنيدلملا 'ننمالق املف : هيقو . ... ةديبع بأ انيلع رّمأو
 ."هنم لكأف ؛ للك هللا لوسر ىلإ انلسرأف ا... .مكلا هللا ؛هجرحأ قزر وهال
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 ةريره يبأ ثيدح ١١ هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١

 : دواد ىبأ ظفل ىفو < ًاديكأت ؛ هلو : يراخبلا ةياور يف داز : اف

 هعزن يف لهمي 00 : (هغزنيل مث) «هلقميلف» : نكسلا نبا ظفل يفو (هولقماف»

 رمألل ليلعت اذه : («ءافش رخآلا يفو « ءاد هّيحانج دحأ يف نإف) هسمغ دعب

 رخآلا يفو « ءافش هيحانج دحأ يف نإف ؛ هحرطيل مث» : يراخبلا ظفلو « هسمغب

 هحانجب ىقَتَي ُهّنإو» : دازو « دواد وبأو يراخبلا هجرخأ) «اّمُس» : ظفل ىفو « «ءاد

 ش : ءافشلا رخؤيو مسلا مدقي هنأ : هجام نباو دمحأ دنعو « («ءادلا هيف يذلا

 ‹ لكؤي الو ٠ حرطي هنأو  هررضل ًاعفد ؛ هلتق زاوج ىلع رهاظ ليلد ثيدحلاو
 هنأ مولعمو ء هسمغب رمأ هلي هنأل ؛ هسجني ال هنإف عئام يف تام اذإ بابذلا نو

 ارمأ ناكل ؛ هسجني ناك ولف « ًاراح ماعطلا ناك اذإ اميسالو « كلذ نم تومي

 ال ام لك ىلإ مكحلا اذه ىّدع مث « هحالصإب رمأ اغإ قدي وهو , ماعطلا داسفإب

 مومعب معي مكحلا ذإ ؛ كلذ هابشأو توبكنعلاو روبنزلاو ةلحنلاك « ةلئاس هل سفن

 يل رجم لرجل يي سا ل

 ؛ سيجنتلاب مكحلا یفتنا « لئاس هل مد ال اميف ًادوقفم كلذ ناكو « هتومب ناويحلا

 هنم ءادلا جرخ امك هنم ءافشلا جرخيل هسمغب رمألاو ؛ هتلع ءافتنال

 ةلصاحلا ةكحلاو مرولا اهيلع لدي امك « ةيمس ةوق بابذلا يف نأ ملع دقو

 لاق امك « هحالسب هاقتا هيذؤي اميف عقو اذإف ؛ حالسلا ةلزنمب يهو « هعسل نم

 ةيمسلا كلت لباقت نأ قلك رمأ ٠ «ءادلا هيف يذلا هحانجب يقتي هنإف» : هدي

 هلك هسمغب ؛ رخآلا هحانج ىف ءافشلا نم هيف ىلاعتو هناحبس هللا هعدوأ ام

 . اهررض لوزيف « ةعفانلا ةداملا ةيمسلا ةداملا لباقتف



 يثيللا دقاو يبأ ثيدح ١ هايملا باب - ١ ةراهطلا باتك ١
 ' ظ

 اهعضوم كلد اذإ روبنزلاو برقعلا ةعسل نأ ءابطألا نم دحاو ريغ ركذ دق

 نم هيف يتلا ةداملل الإ كلذ امو , اهنكسُيو نيب ًاعفن هنم عفن ؛ بايذلاب
 . ءافشلا

 ظ امد : كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يللا دقاو يبأ نعو ١

 « هَنَسَحو « يذمْرَتلاو دواد وبأ ُهَجَرْخَأ . تيم وهف ؛ ةّيَح يهو ةّميِهَّبْلا نم مطُ

 ظ . هل ظفللاو

 فوع نب ثراحلا : همسا « ةلمهم لادو ةروسكم فاقب : (دقأو يبأ نعو)

 ‹ حصأ لوألاو « حتفلا ةملْسُم نم هنإ : ليقو «ًاردب دهش هنإ : ليق «  لاوقأ نم

 ةيتحت ةانثمب.: (هنع هللا يضر يشيللا) ةكمب نيتسو سمخ وأ « نامث ةنس تام

 : يي هللا لوسر لاق : لاق) ثيل نب رماع ينب نم هنأل ؛ ثيل ىلإ ةبسن « ةثلثمف

 يف ولو « مئاوق عبرأ تاذ لك : ةميهبلا : «سوماقلا» يف : (ةميهبلا نم عطف ام»

 وأ «ريخألا انه دارملا ايما نأضلا دالوأ ةميهبلاو «زيمب ال يح لكو « ءاملا

 . (تيم) عوطقملا : ي أ: (رهف#؛ ةّيح يهو) « ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ىتأي ام ؛ لوألا

 دقو « نسح هنإ : لاق : يأ : (هل ظفللاو , هنسحو « يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ

 . يذمرتلل ظفللاو « فلس اميف حيحصلا فيرعت يف نسحلا ىنعم فّرُع

 « ديعس يبأ نع : ةباحصلا نم ةعبرأ نع قرط عبرأ نم يور دق ثيدحلاو

 دمج اغا ور اذه دقأو يبأ ثيدحو « يرادلا ميمتو رمع نبأو « دقاو يبأو

 منغلا ت تايلأ ىلإ نوُدِمْعَي سان اهبو « ةنيدملا هِي هللا لوسر مدق : ظفلب مكاحلاو

 . «تيم وهف ؛ ةّيح يهو ةميهبلا نم عطق ام» : لاقف "لبإلا ةمنسأو

 )١( [اهنوبجيف] .
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 يثيللا دقاو يبأ ثيدح ١ هايملا باب ١- 0200 ةراهطلا باتك ١

 ا ةيح يهو ةميهبلا نم دفا نا لیک تینا

 ؛ لوألا ىنعملا وهو « عبرألا تاذ ةميهبلاب ديرأ هنأ ىلع لاد ثيدحلا ببسو
 اب صوصخم هّنكل ؛ «سوماقلا» هركذ يذلا ريخألا ىنعملا ال « هيف لبإلا هركذل

 يح لك وهو « طسوألا ىنعملا هب داري وأ  عبرأ تاذ تناك ولو « كمّسلا نم نيبأ
 : هلوق دافأ دقو « هل مد ال امب نيبأ امو ٠ كمّسلاو « دارجلا هنم صخيف ءزيمي ال

 نأ ا ةايحلا عوطقملا لحي نأ دب ال هنأ .«تيم وهف»

 . ايح نوكي
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 ةفيذح ثيدح - 18 ةينآلا باب ۲ ةراهطلا باتك ١

 ةينآلا باب  ؟

 نع ىهن دق عراشلا نأل ؛ اهل بوب امنإو ؛ فورعم وهو « ءانإ عمج : ةينآلا

 . ماكحأ اهب تقلعت دقف ؛ اهضعب

 ١ - "هللا لور لاق" لاق « اًمُهنع هللا يضر َناَمَيلا نب ةَفْيُح نع 3
 )ارس

 يف ُمُهِل اهنإف ؛ اًمهفاَحِص يف اولكأت الو , ةّضفلاو بَّهذلا ةينآ يف اوُبرشت 5 ال»

 . هيلع قفتم . «ةرخآلا يف مكلو « ايندا

 ةلمهملا ءاحلا مضب ةفيذحو « فلس امك  ركذأ وأ « يورأ : يأ : (ةفيذح نع)

 يضر ناميلا نبا) ةفيذح هللا دبع وبأ وه « ءافف ةنكاس ةيتحت ةانثمف ةمجعم لاذف

 نايباحص هوبأو ةفيذحو ¢ هرحخآ ميملا فيفحتو ةيتحتلا ةانثملا حتفب : (امهنع هللا

 نم ةعامج هلع ىور « ل هللا لوسر رس 50506 ةفيذح-و < ازجأ ادهش ناليلج

 نامثع لق دعب نيثالثو تس وأ« سمح ةنس نئادلاب تامو ؛ نيعبالا ؛ ةباحصلا

 . الو ةضفلاو بهذلا ةينآ يف اوبرشت ال» : وَ هللا لوسر لاق : لاق) ةليل نيعبرأب

 ام يه : نحصل يئاسكلاو فاشكلا لاق « ةَفْخَص عمج (امهفاحص يف اولكأت

 ا (مهل) امهفاحصو ةضفلاو بهذلا ةينآ : يأ : :(اهنإف) ةسمخلا عبشت

 ال« هيلع مه امع رابخإ : (ايندلا يف) نومولعم مهف اوركذُي مل نإو ؛ نيكرشملل

 .نيحيصلا ع و ةةرخدلا يوكو مهل اهلحب رابخإ

 To ةينآ يف برشلاو لكألا مرحت ىلع ليلد ثيدحلا

 بهذ ءانإ هنأ ةلمشي اوه ذإ : ةضفلاب طم وأ اه فلاحا لآ ناك اوم
 وه

 . ةضفو

“۳ 



 ةفيذح ثيدح ١5 ةينآلا باب  ؟ ظ > ةراهطلا باتك ١

 امهيف برشلاو لكألا ميرحت ىلع عامجإلا دقعنا هنإ : يوونلا لاق

 : ةلعلا يف فلتخاو

 . ءاليخلل : ليقف

 . ةضفو ًابهذ هنوكل لب : ليقو

 ؟ال مأ  يرحتلا يف امهب قحلي له ؛ امهب يلطملا ءانإلا يف اوفلتخاو

 ‹ ةضفلاو بهذلل لمعتسم هنأل ؛ ًاعامجإ مرح « امهلصف نكي ناك نإ : ليقف

 زوجي هنإف ؛ امهب بنما ءانإلا اأو مرحي ال؛ امهلصف نكمي ال ناك نإو

 . "ًاعامجإ هيف برشلاو لكألا

 ناس نم امهزيغ ا هيف فالح رک ا یار لكألا ىف اذهو

 : فالخلا هيفف ؛ تالامعتسالا

 مرحي ٠ : ليقو « برشلاو لكألا يف الإ دري مل صنلا نال ؛ م رحي ال : ليف

 . ًاعامجإ تالامعتسالا رث ءاس

 ال ىرشلاو لكألا يف درو صنلا : . لاقو نيرخأتملا ضعب ةعب ريخألا يف عزانو

 . "'سايقلا طئارش هيف متت ال سايق اهب تالامعتسالا رئاس قاحلإو «ريغ

 )١( «عنقملا» يف هب حرص امك ؛ كلذ ميرحت ىلإ ةلبانحلا بهذ دقف ! رظن هيف )۱۹-۱۸/۱( .

 ) )۲ةي لا سايقلا اذه ضقنت ةحيحص ثيداحأ كانه نأ امّيس الو : تلق

 ةضف نم هيام ويوم .
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 ةملس مأ ثيدح 6 ةينآلا باب ۲ ةراهطلا باتك ١

 وه ذإ ؛ ""امهيف برشلاو لكألا ريغ ميرحت مدعب لئاقلا هيلإ بهذ ام قحلاو

 ظفللا ليدبت موش نم اذهو 4 ةحيحص ريع عامجإلا ىوعدو « صنلاب تباثلا

 ىلإ هترابع نع اولَدَعَف « طقف برشلاو لكألا ميرحتب درو هنإف ؛ هريغب يوبنلا
 اهلو مهسفنأ ءاقلت نم ماع ظفلب اوؤاجو « ةيوبنلا ةرابعلا اورجهو « لامعتسالا

 ءوضولا رحت ةدافإل ؛ انه ثيدحملا اذه فنصملا نيكد اذهلو » مهتارابع یف رئاظن

 الإو ‹ كلذ ميرحت يف هبهذم ىلع امهل لامعتسا هنأل ؛ ةضفلاو بهذلا ةينأ يف

 . ةبرشألاو ةمعطألا باب ثيدحلا اذه بابف

 هيف ؟رهاوجلاو توقايلاك راجحألا سئافن ةضفلاو بهذلاب قحلي له مث

 لقانلا ليلدلا مدعل ؛ ةحابإلا لصأ ىلع هزاوجو 0 هقاحلاإ مدع رهظألاو ‹ فالح

 ءانإ يف برشي يذلا» : لَ هلا لوسر لاق : تّلاق َةَمَلَس ّمَأ نعو ٠١
 . هيلع قفَتُم . «منهج َراَن هنطَب يف ٌرِجَرَجُي اَّمَنِإ ‹ ةّضفلا

 عم ةشبحلا ضرأ ىلإ ترجاه . دسألا دبع نب ةملس ىبأ تحت تناك < ةيمأ

 قبو يبنلا اهجوزتو , ةشبحلا نم امهتدوع دعب ةنيدملا يف اهنع يفوتو « اهجوز

 نيتنثا : ليقو « نيسمحو عست ةنس تيفوتو « ةرجهلا نم عبرأ ةنس ةئيدملا يف

 هللا لوسر لاق : تلاق ( ةلس نونامثو عبرأ اهرمعو « عيقبلاب تنفدو « نتسو

 بهذلا مرحي «اهئانإل لح « يتمأ روكذ ىلع مارح ناذه» : ثيدح ٌنإف ؛ الك : تلق (1)

 . (45) ةيميت نبا رايتخا اذهو ؛ اضيأ برشلاو لكألا ريغ يف لاجرلا ىلع

 م



 سابع نبا ثيدح 75 ظ ةينآلا باب ۲ ٠ ةراهطلا باتك- ١

 يف ملسم درفناو « نيخيشلا دنع اذكه : (ةضفلا ءانإ يف برشي يذلا» : لك
 ةانثملا مضب : (رجرجي امنإ) «بهذلاو ةضفلا ءانإ يف» : هلوقب ىرخأ ةياور

 ‹ فوجلا يف ءاملا عوقو توص : ةرجرجلاو « ةروسكم ميجو ءارق ميجو ةيتحتلا

 . «منهج ران هنطب يف) ةرجرج عرجلاو برشلا ا توصو

 رانف لاو انام لعاف اهنأ ىلع : يأ ؛ «رانلا» فا ىوري : ا لاق

 هذه ىف ءاملل ناسنإلا عرج لعج امنإ « هنطب يف رجرجت ال ةقيقحلا ىلع منهج

 منهج ران ةرجرجك ¢ اهلامعتسا ىلع باقعلا قاقحتساو « اهنع ىهنملا يناوألا

 نإو « "رجرجي : ينعي - لعفلا ركذو « عفرلا ةياور ىلع اذكه « ازاجم هفوج ىف

  يقيقح ريغ اهثينأت نالو , اهلعف نيبو اهنيب لصفلل ؛ ةثنؤم يهو رانلا هلعاف ناك

 ‹ هلوعفم رانلاو « براشلا وه ةرجرجلا لعافو « منهج ران بصن ىلع رثكألاو
 «اراَن مهنوطُب يف نولكأي اَمّنِإ9# : باب نم منهج ران عرجي امنأك : ىنعملاو
 نوحراشلا دهب هيلع يذلا رويخلا عجم وب بصنلاو : يوونلا لاق « [ ٠ :ءاسللا]

 . يرهزألا هب مزجو ؛ ةغللاو درع لهأو

OE و a 

 يل ج كيد ةيلض لو ا ع ل ملا

 ١ - لع هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا ىضَر سابع نبا نعو : »!
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 سابع نبا ثيدح 5 ةنآلا تابع ظ  ةراهطلا باتك ١

 . ملسم هجرخأ . رهط دقف « باهإلا

 (غبد باهإ امتد : ةعبرألا دنعو

 غبد اذإ» : هلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 هلثمو ‹ «سوماقلا» يف امك ؛ غبدي مل ام وأ «دلجلا : وه : ناتك ةنزب : (ساهإلا

 هديفي امك ؛ اهمض زوجيو « ءاهلاو ءاطلا حتفب : («رهط دقف) «ةياهنلا» يف

 نسل لهأ مهو : (ةعبرألا دنعو) ظفللا اذهب : ("'ملسم هجرخأ) «سوماقلا»

 . «رهط دقف» : همامت : («غبد باهإ امُيأ»)

 هل ركذو « ظافلأب يور دقو « هظفل فلتخا امنإ « ةسمخل | هجرخأ ثيدحلاو

 نإف ؛ اهباهإب مثعتمتسا الأ» : لاقف  ةنوميمل  ةتيم ةاشب رم كلك هنأ

 !/ (ٌروهط يدألا عابد

 CG E ده ىراعتملا ورز
0 

 اتش راص یّتح « هيف ذبتنن انلز ام

 OTT نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . هرهاظو هنطاب رهطي هنأو « «اميأ» : ةملك

 : لاوقأ ةعبس ةلأسملا ىفو

 المع ؛ ءىش هنم صخي الو « هرهاظو هنطاب ةتيملا دلج رهطي غابّدلا نأ : لوألا
 «مالسلا هيلع ىلع نع يورم اذهو « هانعم يف امو « سابع نبا ثيدح رهاظب

 . دوعسم نباو

.)191/1( )١( 
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 ١ ةراهطلا باتك "  باب الآنية  ٦ سابع نبا ثيدح ۔ .
 ليا ص يي وه ھا 2 ال

 ريهامج بهذم وهو اعيش غابدلا رهطي ال هنأ : لاوقألا نم يناثلاو

 يذلا يعفاشلا ثيدحب ,نيلدتسم ةباحصلا نم ةعامج نع ىوريو « ةيوداهلا
 ‹ ىقهيبلاو « ىنطقرادلاو < ةعبرألاو « «هخيرات» ىف يراخبلاو «دمحأ هجرخأ

 e ناک هلل E ر هللا دبع نع نابح نباو
 دمحأو يعفاشلا ةياور يفو . «بصع الو ‹ ناهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال نأ»

 : يذمرتلا لاق « نيرهش وأ ‹رهشب : ةياور يفو «رهشب هتوم لبق : دواد يبأو

 : يأ  اولاق . هكرت مث « نيرمألا رخآ اذه : لوقيو هيلإ بهذي دمحأ ناكو « نسح

 عافتنالا ميرحت ىلع هتلالدل ؛ سابع نبا ثيدحل خسان ثيدحلا اذهو : ةيوداهلا

 . اهبصعو اهباهإب ةتيملا نم

 ىبنلا ںاتک نع ةرات يور هنإف ؛ هدنس ىف برطضم ثيدح هنأ : لوألا

 برطضمو ٠ هك يبنلا بناتك أرق نمع « ةنيهج نم خياشم نع ةراتو ١ بك

 وأ ءرهشب دييقتلاب يورو « رثكألا ةياور يف دييقت ريغ نم يورف « هنتم يف اضيأ
 مل هنإف ؛ لاسرإلاب أضيأ لعم هنإ مث « مايأ ةثالث وأ ءاموي نيعبرأ وأ « نيرهش

 درع هعمسي مل هنأل ؛ عاطقنالاب لعمو < ل هنم ميكع نب هللا دبع هعمسي

 هب لوقلا لبنح نب دمحأ كرت كلذلو « "'ميكُع نبا نم ىليل يبأ نب نمحرلا

 لكل ةبسنلاب حصي ال هنألف ؛دنسلا يف بارطضالا امأ : ةدودرم اهلك تاليلعتلا هذه )١(
 نب مسأقلا ةياور امأو 1 ميكع ا نع طقف ىليل يبأ ن نح رلادبع ةيأوز يف لب ؛ تاياورلا

 ةنيهج خايشأ ينث : هلوقب ميكع نبا اهيف حرس دقو 4 اهيف بارطسا لو ا ميكع نبا نع ةرمرخم

A 



 سابع نبا ثيدح ۔ ٦ > ةينآلا باب  ؟ ةراهطلا باتك ١

 . يذمرتلا هنع لاق امك « ًالوأ هيلإ بهذي ناكو « ًارخآ

 هيلع قفتا ام هنإف ؛ حصأ غابّدلا ثيدح نأل ؛ خسنلا ىلع ىَوَقَي ال هنأب : ًايناثو

 نع ثيداحأ ةدع هانعم يف ةددعتم قرط نم ىورو ملسم جرخأو . ناخيشلا

 سنا نعو « ةثالث ةملس مأ نعو « ناثيدح سابع نبا نعف « ةباحصلا نم ةعامج
 « دوعسم نباو « ةمامأ يبأو « ةريغملاو ‹ ةشئاعو « قبحلا نب ةملس نعو « ناثيدح

 : ميكُع نبا ثيدح رخأت ىلع ليلد الو  هرّمخأت قيقحت نم دب ال خسانلا نألو

 ىلع « خسنلا ىلع ةجح اهب موقت الف ؛ ةلعُم نيرهش وأ ءرهشب هيف خيراتلا ةياورو
 . ًامزج نيرمألا رخآ هنأ ىلع تلد ام « ةحيحص خيراتلا ةياور تناك ولو اهنأ

 « ميكُع نب هللا دبع ثيدح ؛ ناثيدحلا ضراعت « خسنلا متي مل اذإف : لاقي الو

 نال ؛ فقولا وأ « حيجرتلا ىلإ عجري ضراعتلا عمو « هعم نمو سابع نبا ثيدحو

 نبا ثيدح ةحص نم تفرع امك ؛ دوقفم وهو « ءاوتسالا عم الإ ضراعت ال : لوقن

 . ميكع نبا ثيدح ىف كلذ مدعو « ةاورلا نم هعم نم ةرثكو « سابع

 غبدي ملال مسا - «ةياهنلا»و «سوماقلا» نع تفرع امك اهلا نأب : اثلاثو

 . نيلوقلا دحأ ىف

 نش : هل لاقي غبدلا دعبو ؛ غبدي مل امل باهإلا : ليمش نب رضنلا لاقو

 . حجرأ (نيرهش وأ ارهش) نألف ؛ نتملا ىف بارطضالا امأو ... =

 . هيلع ليلد الف ؛ ميكع نبا نم هعمسي مل نمحرلادبع نأ أمأو ظ

 «ءاورإلا» يف مالكلا اذه ليصفت عجارو . ةلعلا هذه لثم نم ةملاس مساقلا ةياورف ؛ مّلُس ولو
 . (۴۸ : مقر)
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 قبحلا نب ةملس ثيدح ١١ ةينآلا باب ۔ ۲ ةراهطلا اتك ١

 ةروص ىف ناثيدحلا دروو ‹ نيرمألا لمتحا املف : ليق « يرهوجلا مزج هبو « ةبرقو
 اذإف ؛ غبدُي مل ام باهإلاب عافتنالا نع ىهن هنأب امهنيب انعمج « نيضراعتملا

 نسح وهو « ىهنلا تحت لخدي الف ؛ أباهإ مسُي مل« غبد

 اميأ» و هدري نكل « هريغ ال لوكأملا ةتيم lS لاوقألا نم ثلاثلا

 . «ناهإ

 . ةفينح يبأ بهذم وهو « هل دلج ال هنإف ؛ريزنخلا الإ عيمجلا رُهْطَي : عبارلا
 امنع هنوكل لب ؛ هل دلج ال هنوكل ال نکل « ريزنخلا ار تالا

 مكح دقف ؛ ريزنخلل ريمضلاو « ٠٤١[ : ماعنألا] * سجر هنإف9 : ىلاعت هلوقل

 . يعفاشلا لوق وهو  ةساجنلا عماجب هيلع سيقم بلكلاو « هلك هتّيسجرب
 تاسايلا يف لمعتسيف ؛ ‹« هنطاب نود هرهاظ نکل < ‹ عيمجلا رهطي رهطي : سداسلا

 هنم ًاعمج ؛ كلام نع يورم وهو « هيف ىلصي الو « هيلع ىلصُيو  تاعئاملا نود
 ظ تضر اعت امل فید الا ني

 يراخبلا هجرخأ امل ؛ ًانطابو ارهاظ غبدت مل نإو « ةتيملا دولجب عفتنُي : عباسلا
 ! «اهباهإب متعفتنا اله» : لاقف « ةتيم ةاشب رم 4 : هنأ : سابع نبا ةياور نم

 هنأب هنع بيجأو « يرهزلا يأر وهو « «اهّلكأ مّرُح اغنإ» : لاق « ةتيم اهنإ : اولاق
 . تفلس ىتلا 0 ثيداحأ هتديق قلطم

 هللا لوسر لاق : لاق هنع ا يضر قّبحُملا نس ll نعو ١

 . نابح نبا هححص . اَهُيوُهَط ةتيملا دوُلُج

 ةلمهلا ءاحلا قو ميلا مضي وه : (هنع هللا يضر قّبحما نب , ةملس نعو)

 عابد» : هن
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 ةنوميم ثيدح ۔ ۸ ةينآلا باب ۔ ۲ ةراهطلا اتك ١

 هنع ىور « نييرصبلا يف دَعُي يباحص ةملسو « فاقلاو ةروسكملا ةدحوملا ديدشتو

 ةتيملا دولُج غابد» : هلي هللا لوسر لاق : لاق) ةبحص ًاضيأ نانسلو « نانس هنبا

 نبا ريع جرخأ لقو 2( هححصو هجرخأ 1 يأ : (نابح نبا هححصا . «اهروهط

 ىقهيبلاو « ىئاسنلاو « دواد ىبأو « دمحأ دنع « ظافلأب نكل « ثيدحلا اذه نابح

 : رخآ وهو , «اهتاكذ اهغابد» : ظفل يفو ؛ «هتاکذ يدألا عابد» : ظفلب ةملس نع

 يدألا ةاكذ» : رخآ ظفل ىفو « «اهغابد اهتاكذ» : ظفل ىفو « «اهروهط اهغابد»

 نبا ثيدح هيلع لد ام ىلع لدي وهو « هأئعم ثيداحأ نابلا ىفو ¢ (هدعابد

 ةيكذت ةلزنمب ريهطتلا يف غابّدلا نأب مالعإ « ةاكذلاب غابّدلا ههيبشت يفو « سابع

 ظ . اهلكأ لحُيو اهرهطي حبذلا نأل ؛ لالحإلا ىف ةاشلا

 1 : هللا لوسر رم 1 تلاق ةلوطم نعو - ۱۸
 م

 ر كه

 هجرخأ . «ظّرَقلاو عاملا اهُرُهْطُي» : لاقف ؛ م اهنإ : اولاقف 5 اهتاهإ هنذخأ

 . يئاسّنلاو دواد وبأ

 اهمسا ناك « ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ يه : (ةنوميم نعو)
 عبس ةنس ةدعقلا يذ رهش ىف كلي اهجوزت « ةنوميم هلي هللا لوسر اهامسف « ةرب

 ‹ نيسمخو ىدحإ : ليقو « نيتسو ىدحإ ةنس اهتافو تناكو « ةيضقلا ةرمع ىف

 ا زب كلا فر نت ريع لوو حسو حشا وو

 )١( مقر )١77( كيرش هيفو ؛ ةشئاع ثيدح نم نكل ؛ ظفللا اذهب .

 هدنع وهف < قبح ا نبا ثيدح ظفل امأو ) (۱۲٤نب نلوج هيفو ؛ «ةغابد يدألا ةاكذ» : ظفلب

 نابح نبا ريغ هقثوي ملو« دمحأ لاق امك ؛ فرعي الو ؛ ةداتق .
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 ينشنخلا ةبلعث يبأ ثيدح 4 ةينآلا باب - " ةراهطلا باتك ١

 , «! اهباهإ مث ذخأ ول» : لاقف « اهنورجي ةاشب قلل هللا لوسر رم : تلاق) اهدعب

 : "!(يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . «ظّرقلاو ءاملا اهرهطُي» : لاقف « ةتيم اهنإ : اولاقف

 ‹ «اهرهطي ام ظرقلاو ءاملا يف سيلأ» : سابع نبا نع ينطقرادلا دنع ظفل يفو

 اذهب هنإ : يوونلا لاقف . «اهرهطي ام ظرقلاو ثشلا يف سيلأ» : ةياور امأو

 000. هل لصأ ال« لطاب ظفللا

 دلحلا تالضف فش ء يش لكب غابدلا زوجي : «ملسم حرش» يف لاقو

 ريغو « نامرلا روشقو « ظرقلاو ‹ ثشلاك « هيلع داسفلا دورو نم عنميو < هبّيطُيو

 « تارّبلاب الو « ةيفنحلا دنع الإ سمشلاب لصحي الو  ةرهاطلا ةيودألا نم كلذ

 ظ . حصألا ىلع حلملاو « دامّرلاو

 ر اين ل دج ا يقر يدا يآ و ۱۹

 ال نأ الإ ءاهيف اًهْيف اولكأت ال» : لاق ؟مهتينآأ يف : لكأتنأ باتك لأ موف ضب

 . هيلع قفتم . «اهيف اولو « اًهوُلسْعاَف « اهرْيَغ اود جت

 ةحوتفم مالف ةنكاس ةلمهم نيع اهدعب ةثلثملا حتفب : (ةبلعث يبأ نعو)

 ةحوتفم ةمجعم نيشف ةمجعملا ءاخلا مضب : (هنع هللا يضر ينشخلا) ةدحومف

 هللادبع قيرط نم (5؟4/5) دمحأو « (7١)ينطقرادلا اذكو < 01/0 «هنئسا ىف )١(

 اهدلو اهنع درفت ؛ عيبس تنب ةيلاعلا هنا نج ةلاهجي و یتا لاك ةفاذجس نب لاف نا

 . «اذه هللادبع

 ؛(5١- 296 ينطقرادلا دنع يهو 6 حرشلا يف اهرکد يتلا سابع نبا ةياور هيوقي نكل

 1 اهدنسو
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 ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح ۹٠ ةينآلا باب  ؟ ةراهطلا باتك ١

 : همساو « ةبسنلا دنع هؤاي تفذح « ةعاضق نم رمنلا نب نيشخ ىلإ ةبسن « نونف

 دعبو نونلاب بشان نبا  ةمومضم ءاهف ةنكاس ءار اهدعب ميجلا مضب مهرج

 ‹ ناوضرلا ةَعْيَب هلي يبنلا عياب « هبقلب رهتشا « ةدحوم هرخآ ةمجعم نيش فلألا

 اهب تامو « ماشلاب لزن « اوملسأف هموق ىلإ هلسرأو « ربيخ موي مهسب هل برضو
 موق ضرأب انإ !هللا لوسر اي : تلق : لاق) كلذ ريغ : ليقو « نيعبسو سمخ ةنس

 اودجتت ال نأ الإ ."'اهيف اولكأت ال» : لاق ؟مهتينآ يف لكأنفأ « باتك لهأ

 . نيخيشلا نيب : (هيلع قفتم . «اهيف اولكو « اهولسغاف ؛ اهريغ

 زاوجل وأ « مهتبوطر ةساجنل وه لهو « باتكلا لهأ ةينآ ةساجن ىلع هب لدتسا

 ؟ةهاركلل وأ ءرمخلا مهبرشو « ريزنخلا مهلكأ

 ‹ ةيمساقلاو « ةيوداهلا مهو « رافكلا ةبوطر ةساجنب نولئاقلا لوألا ىلإ بهذ

 يباتكلاو « [۲۸ : ةبوتلا] )سجن نوكرشُملا اَمَّنِإ# : ىلاعت هلوق رهاظب ًاضيأ اولدتساو

 . هللا نبا ريزعو « هللا نبا حيسملا : اولاق دق ذإ ؛ اكرشم ىمسي

 ىلإ يعفاشلا كلذكو « هريغو هللاب ديؤملاك ؛ تيبلا لهأ نم مهريغ بهذو

 لح باتا اوُنوأ يذلا ماَعَطَو» : ىلاعت هلوقل ؛ قحلا وهو « مهتبوطر ةراهط
 ذلك هنألو « [ه :ةدئاملا] مهل لح ُمُكُماَعَطَو ہکل

 بيصلق ؛ 33 ١ هللا لوسر عم وزغن انك : دواد ىبأو « دمحأ دنع رباج ثيدحلو

 دام نع او

 کسا

 ةياور يف هلوق كلذ ىلع لدي امك ؛ رمخلا اهيف نوبرشيو « ريزنخلا اهيف نوخبطي مهنأل ٠ )١(
 . .. رواج انإ : دواد ىبأ

 . هيف ام ركذأسو ! ىتآلا ثيدحلا نم اذه حراشلا ذخأ (۲)
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 ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدخ - ۹ ظ ةينآلا باب  ؟  ةراهطلا باتك ١

 . "انيلع كلذ بيعي الو  مهتيقسأو نيكرشملا ةينآ نم

 ..هيف مالك الو ءاليتسالا دعب ناك اذه نأب بيجأو ظ

 ثيدح نم "”دمحأ هجرخأ ام اهنمف « هنع ةينغ ةلدألا نم هريغ يف : انلق
 متفب  اهنم لكأف ةخنس ةلاهإؤ ريعش زبخ ىلإ يدوهي هاعد قلي هنأ : سنأ
  ةريغتم : يأ ؛ ةحوتفم ةمجعم ءاخف ةمجعملا نونلا حتفو نيسلا

 مهيقوت لقن ةباحصلا نيب ضافتسال ؛ مهتبوطر تمرح ول : «رحبلا» يف لاق ٠

 يرد اراب ا ينل ميئالاستما ارئاك معة كرس نيبال ةايلزاوا
 ةبلعث يبأ ثيدحو : لاق . ةضافتسالاب يضقت كلذ لثم يف ةداعلاو « موعطمو
 ول ْذِإ ؛ ةسجن اهنوكل ال «راذقتسالل مهتينآ يف لكألا ةهارك ىلع لومحم امإ

 دعب سجننتملا ءانإلا ذإ ؛ اهريغ نادجو مدعب اطورشم هلعجي مل ؛ ةسجن تناك
 ؛ ةسجن اهنأل وأ « مرحلا ةعيرذ دسل وأ « ءاوس ىلع سجنتي مل امو وه.هتساجن ةلازإ

 رواجن انإ : ظفلب "ادمحأو دواد يبأ ةياور هديفت امك ؛ مهتبوطرل ال , اهيف خبطي ال

 لاقف ؟رمخلا مهتينآ يف نوبرشيو ريزنخلا مهرودق يف نوخبطي مهو باتكلا لهأ

 . (۴۳۷) «ءاورإلا» يف هتنيب امك ؛ خيحص هدانسإو (۱)

 يراخبلا هاور امك ؛ طايخ يعادلا نأ ظوفحلاو . ذاش ثيدحلا نكل ؛ تاقث هلاجر دنسب () ٠

 . (؟0) «ءاورإلا» يف كلذ قيقحت رظنا . دمحأل ةياور وهو ؛ هريغو

 . (۴۷) 5 رإلا» يف امك ؛ حيحص امهدانسإو (؟)

 e ةسجنلا تاناويحلا نم هريغك ريزنخلا ةساجن نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 عب دي در يتلا جا لش سيظل كرا ًاعبس هيف غلو

 . (١1ه) «صيخلتلا» يف ظفاحلا هرقأو , 17 هغولو نم لسْعُي أ يوونلا راتخا كلذلو
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 نيصح نب دارمع ثيدح ٠ ةينآلا باب ١ ةراهطلا باتك ١٠١

 و هللا 00 ا e ا e تإ» :

 1201101110 امأو

 . نورهطتي ال مهنألو « سجنلا ةلرنب وه يذلا كرشلا مهعم نأل ؛ سجن وذ : هانعم

 نيب عمجلا متي د اذهبو ‹ مهل ةسبالم ىهف ' تاساجنلا نوبنجتي الو « نولستغي الو

 . دارملا يف حرصأ ةدئاملا ةيأو 4 اهمكحل ةقفاوملا ثيداحألاو , ةدئاملا ةيأ نيبو ءاذه

 هباحصأو « يي يبنلا نأ : هنع هللا يضر نّيَّصُح نب َنارْسع نعو د ۲۰
2 

 . ليوط ثيدح يف « هيلع قفتم : ةكرشم ةأرما ةدازم نم اوؤضوت

 « نصح ريغصت « نيتلمهم اب : (هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو)

 « ربيخ ماع ملسأ « ىبعكلا يعازخلا . دجن ريغصت - ميجلاب  ديجن وبأ وه نارمعو

 نم ناكو « نيسمخو ثالث وأ « نيتنثا ةنس اهب تام نأ ىلإ ةرصبلا نكسو

 : (ةدازم نم اوؤضوت هباحصأو ‹ غلي يبنلا نأ) مهئاهقفو « ةباحصلا ءالضف

 . ةكرشم ةأرما) «سوماقلا» يف امك ؛ عستتل ؛ امهنيب ثلاثب ماقت « نيدلج نم

 : اهيف ظافلأب يراخبلا هجرخأ : (ليوط ثيدح يف) نيخيشلا نيب ر : (هيلع قفتم

 : لاقف « ءاملا اودقف دقو 2 نك

 ءام نم نيتحيطس وأ « نيتدازم نيب ةأرما ايقلتف . اقلطناف « «ءاملا ايغتباف ابهذا»

 ‹ ةعاسلا هذه سمأ ءاملاب يدهع : تلاق ؟ءاملا نيأ : اهل الاقف « اهل ريعب ىلع

hl 4 غرفف « ءانإب يي دي ىبنلا اعدو  :لاق نأ ىلإ 



 سنا ثيدح ١ ةينآلا باب ةراهطلا باتك ١

 ءاوقتساو ءاوقسا : سانلا يف يدوو « نيتحيطسلا وأ « نيتدازملا هاوفأ نم هيف

 . ةيوبن تازجعمو ةدايز هيفو ‹ ثيدحلا « . . . ءاش نم ىقتساو « ىقس نم ىقسف

 حرش يف فلس امل ليلد وهو« ")ةكرشملا ةدازم نم ًاضوت يلي هنأ دارملاو

 ةتيملا دلج روهُط ىلع ًاضيأ لديو « نيكرشملا ةينآ ةراهط نم ةبلعث يبأ ثيدح
 ىلع لديو « ةتيم مهحئابذو « نيكرشملا حئاب ولج نم نيتدازا غابدلاب لع لديو« ةتيم مهحئابذو ‹ نيكرشملا حئابذ دولج نم نيتدازملا نأل ؛ غابدلاب
 مهنإف ؛ نيتلقلا نود وهو « ءاملا ترشاب دق ةكرشملا ةأرملا نإف ؛ كرشملا ةبوطر ةراهط

 3 ةسجن مهتبوطر نإ : لوقي نمو « نيتلقلا ردق لمحل لمحي ال هنأب اوحرص

 . كلذ ىلع لدي ثيدحلاف « هريغ ام الإ ءاملا سّجني ال : لوقيو

 الو بتلا حدف نأ : ُهْنَع هللا يضر كلاَم نب سنأ ْنَعَو ١

 ذختاف ءرسكنا غي يبنلا ""حدق نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو)

 ‹ ناعم نيب كرتشم ظفل؛ ةلمهملا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب : (بعشلا ناکم

 ةلسلسلا : «سوماقلا» ىف : (ةضف نم ةلسلس) قشلاو عدصلا : انه اهنم دارملا

 وأ ‹ ءىشلاب ءىشلا لاصيإ :  اهنم ةيناثلا نيسلا حتفو ماللا نوكسو هلوأ حتفب -

 هيف سيلو ؛ نيتدازملا ركذ هيف ام ثيدحلا نم قاس هنإف ! حراشلا نم بيجع ءيش اذه )١(

 . ةكرشم ةأرما ةدازم نم هباحصأ عم ًأضوت قلي هنأ  فلؤملل أعبت  هاعّدا ام

 قّلعي ملف ؛ يناكوشلا هيلع رمو ؛ «ىقتنملا» يف ةيميت نبا دجملا ءاعدالا اذه ىلإ مهقبس دقو
 . (75) «ليلغلا ءاورإ» : انباتك رظناف ! ةلبانحلا ضعب كلذ ىلع مهعبتو « ءيشب هيلع

 . ةينآلل بشخلا دوجأ وهو . (راضن نم ناكو) : يراخبلل ةياور يف (۲)

7 



 سنا ثيدح ١ ةينآلا باب  ؟ ةراهطلا باتك ١

 حتفب أرقيف « لوألا دارملا نأ رهاظلاو « هوحنو ديدح نم رئاد  هلوأ رسكب  ةلسلس

 ( . (يراخبلا هجرخأ) هلوأ

 امك ؛ هزاوج يف فالخ الو « ةضفلاب ءانإلا بيبضت زاوج ىلع ليلد وهو

 ی شوپ یا یکی تات قار ىف فامخا دق اسدنأ الإ: افلم

 لاقو « حالصلا نبا هب مزجو « كلام نب سنأ وه ةلسلسلا لعج يذلا نأ مهضعب

 حلق تيأر : لوحألا مصاع ثيدح نم "”يراخبلا يف نأل ؛ رظن هيف : ًاضيأ

 نبا لاقو . ةضفب ُهَلَسْلَسَف « عدصنا دق "'ناكف ؛ كلام نب سنأ دنع ع ىبنلا

 نم ةقلح اهناكم لعجي نأ سنأ دارأف « ديدح نم ةقلح هيف ناك هنإ : نيريس

 ؛ وي هللا لوسر هعنص اشيش َنرّيغت ال : ةحلط وبأ هل لاقف ء ةضف وأ ء بهذ

 فا هلوق يف ريمضلا نوكي نأ لمتحي وهو « يراخبلا ظفل اذه . هكرتف

 لاق امك ؛ سنا ىلإ ًادئاع نوكي نأ لمتحيو « قلو هللا لوسر ىلإ ادئاع ةّضفب

 هيلع ناك امع ريغتي مل حدقلا نأو « لوألل لدي ثيدحلا رخآ نأ الإ« ىقهيبلا

 . هلي هللا لوسر دهع ىلع

 : هلوق نأ رهاظلاف « اهرييغت سنأ دارأ ىتلا ةقلحلا ريغ ةلسلسلاو : تلق

 . هركذ ال ةجح وهو <« ب ىبنلا وه هلسلسف

 )١( )ص١14( كانه هاتيب رظن هيفو ؛ !
.)485/86٠١()9( 

 ) )9ناكو .
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 سنا ثيدح ۔ ۲ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب - ۴ ةراهطلا ںاتك ١

 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب - ٠

 اهتارهطمو ةساجنلا نايب : يأ

 نیک هللا لوُسمَر لئ : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع ۲۲

 > لاقو ‹ يذمرتلاو ملسم هجرخأ . «ال» : لاقف ؟الخ اَنت : رمخلا

 نع هلي هللا لوسر لئس : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع)

 اب یکی تس ا YD) : لاقف ؟الخ ذختت) اهميرحت دعب : ئأ

 ثيدح هلثمو « ارمخ تراص دقو « اهل جالعلاب ذاختالا رسف : (حيحص نسح

 ذل يبنلا ةحلط وبأ لأس « رمخلا تمرح امل اهنإف ؛ ةحلط ىبأ

 . يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . اهتقارإب هرمأف ؟اهللخي له : ماتيأل

 كلذ ىلع ثيدحلا ةلالدل ؛ "'يعفاشلاو ةيوداهلا يأر وه ثيدحلاب لمعلاو

 ل يلا
 هسكع وأ« سمشلا

 ةرهاط اهنإف ؛ الع نود نم اهسفنب تللخت اذإ اًمأو « لحتو رهطت : ليقو

 نإو « رهطت ال اهنإ : نولوقي انباحصأ رثكأ نإ : «رحبلا» يف لاق هنأ الإ « لالح

 . جالع ريغ نم اهسفنب تللخت

 : لاوقأ ةثالث رمخلا لخ ىف ءاملعلل نأ ملعاو

 )١( (ىنغملا» ىف امك ؛ دمحأ اذكو .

V۸ 



 سنأ ثيدح - ۴۳ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ ةراهطلا باتك ١

 كم ا

 د

 اهلعاف نأ الإ ء ال مأ دصق ءاوس ؛ رمخلا نم هدلوت عم لالح لخلا نأ : كلاغلا

 اهل هتقارإ مدعل ؛ ةلادعلا حورجم هلل صاع « ًارمخ تراص نأ دعب اهكرت نإ مثأ

 ىف لاق نكل« ةحلط ىبأ ثيدح هل لد امك ؛ بجاو هنإف ؛ اهتيرمخ لاح

 00 ةغل لخ هنإف ؛ رمخلا نع نئاكلا لخلا لحي : «حرشلا»

 ءانإ يف بص اذإ اهنم ؛روُص يف رَت نود نم ًاضيأ للختلا َلعُجَو : ليق

 تدرج اذإ او م ريصب ر ٠ل هنإت ع ريع راب یم
 وأ « نيطب ءانإلا سأر متخو « ءانإلا اهنم علمو « اهديقانع نم بنعلا تابح

 نقلا مث + بدنعلا لصأ رضع اذإ اهتمو# ارم رص الود للاخت هئإف هروخت

 . الصأ ًارمخ ريصي الو « للختي هنإف ؛ ًاقداص ًالخ هالثم للختي نأ لبق هيلع

 أ 8و هللا لوُسَر َرَمَأ رَبْيَخ ُمْوَي ناك اّمَل : لاق هنع هللا يضر هنعو 79

 اهنإف ؛ ةّيلْهألا رُمُحلا موُحْل نع مُكَناَيَهْنَي لورو للا ّنِإ) : ىَداَنَف « ةَحلط

 | . هيلع قفتم . «سجر

 N يي يوسي ا ياما سوو

 : (مكنايهني هلوسرو هللا تإ» : ىدانف « ةحلط ابأ ا هللا لوسر رمأ ١

 . هلوسرلو ىلاعت هلل ريمضلا

 : (ةميدقلا رمخلاو . رطع : َةَمَكعملاو» : «سوماقلا» يف )۱(

۷۹ 



e 

 ي ا 0 ا للا

 ؛ هلوسرو هللا عطي نم : هتبطخ يف لاق يذلا بيطخلل لاق وَ هنأ تبث دقو
 هعمجل !«٠ تنأ موقلا بيطخ - سشب) : ثيدحلا«. . . امهصعي نمو ‹ دشر دقف

 ےس ےس

 ‹ «هلوسرو هللا صعي نمو : 05 لاقو ؛« الكي هلوسر ريمّضو ىلاعت هللا ريمض نيب

 هلا نوكي نأ» : ظفلب ةينثتلا ةَ همالك ىف ًاضيأ عقو دقو . هضراعي انه عقاولاف

 . «امهاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو

 « حاضيإلاو طسبلا يضتقي ةباطخلا ماقم نأل ؛ بيطخلا ىهن لي هنأب بيجأو
 نم هيلع بتعلا سيل هنأو ءريمضلاب ال ءرهاظلا مسالاب يتأي هنأ ىلإ هدشرأف

 نأ هل وَ هنأ : يناثلاو « قلك هلوسر يمض دو ىلاعت هريمض د نيب هعمج ثيح

 . هللا ةمظعو هبر لالجب هملعل ؛ هريغل سيلو « نيريمضلا نيب عمجي

 ثيدحو : (هيلع قفتم . «سجر اهنإف) يتأي امك : (ةيلهألا رمحلا موحل نع)

 مث رمحلا تلكأ : لاقف ؛ ؛ ءاج هءاج كي هللا لوسر نأ : «يراخبلا» يف سنأ

 5 رمأف ! رمحلا تينفأ : لاقف ؛ ءاج هءاج مث < ءرمجلا تلكأ : لاقف ؛ ءاج هءاج
 "7(سجر اهنإف ؛ ةيلهألا رمحلا موحل نع مكنايهني هلوسرو هلل نإ» : يداني

 > سك ارو

 اهنأل اهمّرح اغإ هنأ اهنم حيحصلا ؛ ؛ لاوقأ ةعبرأ ىلع ٍرُملا نع يهنلا ببس يف اوفلتخا (1)
 : )۳۲٤/٠( «بيذهتلا» يف ميقلا نبا لاق . ثيدحلا اذهل ؛ اهسفن يف سجر

 : لاق . ). . . هظفلب 00 هللا لوسر اهركذ يتلا يه اهنإف ؛ للعلا حصأ هذهو»

 هعجاريف ؛ ةعبرألا لاوقألا لصف دقو . . «هلاق نم نظو سدح يه امنإف ؛ للعلا هذه ادع امو»

 ا



 سنأ ثيدح _ ۴ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ ةراهطلا باتك ١
 ي ل دو وش

  ةريره يبأو « ةبلعث يبأو « ءاربلاو « ىفوأ يبأ نباو « هللا دبع نب رباجو «رمع

 « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعو « ديلولا نب دلاخو « ةيراس نب ضابرعلاو

 دقو « مالسإلا نيواود يف ةتباث اهلكو « "سابع نباو « بركيدعم نب مادقملاو

 ‹ ةيلهألا رمحلا موحل لكأ ميرحت ىلع ةلاد يهو« «حرشلا» يف اهجرخأ نم ركذ

 . ةلدألا هذهل ؛ مهدعب نمو « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ريهامجلا لوق وه اهميرحتو

 ال : هنع «يراخبلا» يفو < "ةيلهألا رمحلا يرحت مدع ىلإ سابع نبا بهذو

 ىفخي الو ؟تمّرُخ وأ « سانلا ةلومح تناك اهنأ لجأ نم اهنع يهنأ !يردأ

 )١( ميقلا نبا دنع هريغو عوكألا نب د ةملسو .

 : دئاوف اهضعب يفو ؛ ۴۲٤۲( - ۳۱۷/۰) «بيذهتلا» يف ميقلا نبا هلبق نمو (۲)

 . اهانرحتناف : ىفوأ يبأ نبا ثيدح فف

 ام قيرهن : لاقف . . . لجر ماقف « «اهرودق اورسكاو ء اهيف ام اوقيرهأ» : ةملس ثيدح ىفو

 ال ام نأ يف حيرص وهو» : ميقلا نبا لاق . ملسم هاور , «اذ وأ» : ج يبنلا لاق ؟اهلسغنو اهيف

 . «ًائيش لمعت ال اهنأو « ةاكذلاب رهطي ال « همحل لكؤي

 . «ناطيشلا لمع نم سجر اهنإف» :  ملسمل ةياور يف - سنأ ثيدح ىفو

 امهدحأو « هنع نيحيحص نيدانسإب ملسم هاور . ليخلا موحل يف َنْذَأو : رباج ثيدح يفو

 : (۳۱۸/۲) يواحطلا رفعج وبأ مامإلا دازو . )٥۳۷/۹( يراخبلا دنع

 . حيحص هدنسو . «يشحولا رامحلاو»

 نبا نأ : ( ۲۳ - ۳۲۲/۰) ميقلا نبا لاق امك ؛ قيقحتلاو ! رظن قالطإلا اذه يف : تلق (؟)

 هغلب مث . اوعمس ام اوورف « ةعامج هنم كلذ عمسف يهنلا هغلبي مل ثيح الو اهحابأ سابع

 مث . هريغو يبعشلا هنع كلذ ىورف ؟ةلومح اهنوك لجأل وأ مرحتلل وه له ؛ فقوتف ؛ اهنع ىهنلا

 . دهاجم هنع هاور امك ؛ ميرحتلاب مزج ؛ بلاط يبأ نب ىلع هرظان ال

۸١ 



 سنأ ثيدح-؟؟ _____ااهنايبو ةساجنلا ةلازإ باي- 6 راها با ١-

 نبا لدتساو « هتلع اناهج نإو « مرحتلا يهنلا يف : لصألا نأل.؛ لوقلا اذه فعض'
 ١٤١[ : ماعنألا] ] 4امّرَحُم يلإ ! يحؤأ ام يف دجأ ال لق : ىلاعت هلوق مومعب سابع
 ىلإ ءاج هنأ : دواد يبأ ثيدحلو « اهمرحت نع هلأس نمل ًاباوج اهالت هنإف ؛ ةيآل
 e ذلک هللا لوسر اي : لاقف «رجبأ نب بلاغ ا هللا لوسر

  ةيلهألا محلا مول تمرح كنإو « رُمُح ناّمس الإ يلهأ معطأ ام يلام يف نكي
 "”لاوج لجأ نم اهتمرح امّلإف ؛ كرمُح نيمّس نم كلهأ معطأ» : لاقف
 . ةرذعلا يهو ؛ ةلجلا لكأت يتلا ديري ؛ «ةيرقلا

 ثيدح نأبو ١ ةمدقتتملا ةحيحصلا ثيداحألا اهمومع تّصخ ةيآلا نأب 56

 اهنم لكألا ىلع لمح حص نإو ٠ ا ریثک ًافالتخا هيف فلتحُم برطضم دواد يبأ
 ا ع دا يأ ؛ ةنَس انتباصأ : هلوق هيلع لد امك ؛ ةرورضلا دنع

 نأ ىلع ئنبم « اهدادعتو تاساجنلا باب يف نيثيدحلا نيذهل فنصلا ركذو

 . فالخ هيفو « رثكألا لوق وهو « سيجنتلا همزال نم مرحتلا
 نإف ؛ ةساجنلا مزالي ال مرحتلا نأو « ةراهطلا نايعألا يف لصألا نأ قحلاو

 ءاهتساجن ىلع ليلد ال ؛ ةلتاقلا مومّسلاو تارّدخلا اذكو « ةرهاط ةَمّرَحُم ةشيشحلا
0 

 ىهف ؛ اهتّلتجاو ةّلجلا ةّبادلا تلج : لاقي . «ةياهن» ؛ (ماوس)و e (ةلاج) عمج ()
 ظ . اهتطقتلا اذإ « ةلالجو ةّلاج

 . (571- 570/8) «ننسلا رصتخم» رظنا (۲)

 ٠ ًاضيأ دعس نبا هاورو )٤۸/۸( «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو . دواد وبأ هاور يذلا هجولا نم )0۳۹/۹( :

 . «اهيلع دامتعالاف ؛ ةحيحصلا ثيداحألل فا ذا نار تعج داوو

AY 



 سنا تند "+ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ٣ ةراهطلا باتك ٠١

 ةساجنب مكحلاف « لاح لك ىلع اهتسبالم نع عنملا وه ةساجنلا يف مكحلا

 . اعامجإو ةيعرش ةرورض نارهاط امهو

 مزلي ال ‹ صوصنلا هيلع تلد يذلا رمخلاو « محلا يرحتف ؛ اذه تفرع اذإف

 قفتملا لصألا ىلع انيقب الإو « "هيلع رخآ ليلد نم دب ال لب ؛ امهتساجن هنم

 راطعألا مكح نع لكس دقو ىلاعت هللا همحر اضر ديشر دمحم ديسلا ةمالعلا لاقو )١(

 - وتربسلا : يأ  لوحكلا ةساجنب لوقلا سانلا نم ريثك نع عمسن : ادنوللاو اينولكلاك  ةيجنرفإلا

 ةسجن يهو ‹« رمخلا يف راكسإلا ببس وه هنأب اذه ىلع نوجتحيو « هنم ءىش هيف ام لك ةساجنو

 ۰ | ؟مهئاملعو eR ةمئأ رثكأ دنع

 : هوجوب ضراعم داهتجالاو ظابنتسالا اذهو

 هلوقو . ةنسلاو باتكلا ىف الو « ةغللا ىف اهسفن ةرمخلا ةساجن ىلع ليلد ال هنأ : اهلوأ

 لص ن اطا لعف نش سخر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ# : ىلاعت

 باصنألاو رسيملا ىلعو اهيلع لومحم  ةساجنلا يف اًصن سيل هنوك عم - سجرلا نأل ؛ اهتساجن

 . عامجإلاب ةسجن ريغ ءايشألا هذهو « مالزألاو

 . طابنتسالاو داهتجالا كلسم ةساجنلاب لوقلا يف كلس نمل لاقي ام اذه

 انكل ؛ ًاعنقم ًاليلد مهل فرعن نأ ريغ نم « كلذب نيلئاقلل ًاديلقت ةسجن رمخلا نأ انمّلس : اهيناث

 اهفاعت ةرذق تسيل ةداملا هذه نأل ؛ اهيف ةيواميكلا ةداملا هذه دوجو اهتساجن يف ةلعلا نأ ملسن ال

 عم ءاملا هليزي ال ام ليزت يتلا تارهطملا نم يه لب ؛ سجنلا ءزجلا يه نوكتف ؛ ةميلسلا سوفنلا

 اولاق نيذلا نيدهتجملل ةفورعم نكت مل ةداملا هذه نألو « تاساجنلاو راذقألا نم نوباصلا

 نيذلا سانلا فانصأ عيمجل ةرهاظلا رومألا ىلع ةينبم ةرطفلا نيد ماكحأ نألو « رمخلا ةساجنب

 . سانلا نم فنصب ةصتخلا ةيعيبطلا مولعلا قئاقد ىلع ال « هيلإ اوعُد

 = نوكرشملا امنإ9 ّدح ىلع رهاظلا وه امك ؛ ةيونعم اهتساجنو رمخلا ةيسجر تناك اذإ : اهثلاث

AY 



 سنأ ثيدح ۲۳ --_اهنايبوةساجنلا ةلازإ باب 6 00 راها بات ١-

 ىلإ ةجاح ال : لوقن اذلو ؛ هيلع ليلدلاف « هفالخ ىعدا نمف « ةراهطلا نم هيلع

 ثيح نم الإ ؛ ةالصلاب ةلأسملا هذهل قّلعت الف ٠ و =

 بجي هنأ ىنعمب ؛ كلذ نيلئاقلا O ويوم
 يف ثحبي ال يدبعتلاو « يدّبعت - كش الد م اهنم ءيش هباصأ اذإ يب تملا

 ريغ ةميدقلا راطعألاو ةيودألاو ةبرشألا ت 0 اذه ا
 مكحن نأ انيلعف « سجن لوحكلا ةدام هيف ام لك نإ : مهلوق ناك اذإف « كلذ ريغو ةيجنرفإلا

 ءىش انلا لس ال ناك نإو ؛ مهلاوقأب اوة اعر ةمرحا ةساجنلا عاونأ ها

 ركسملا بارشلا اذه بانتجا مهعابتا يف مردف ‹ نبعلا ةسجن ةرمخلا نإ : و اذإ : اهسماخ

 دجوي هنم رصنع لك نإ : لوقنو هطئاسب للحن نأ انيلع سيلو ؛ هنم رهطتلاو « ارمخ : ىمسي يذلا

 ال ةفسلف هذه نإف !! سجن نيعلا سجن ءزج نآل ؛ همكحب ءيشلا كلذ ىلع مكحن رخآ ءيش يف

 . ًارمخ سيل رطعلا اذهو ؛ تابكرملا هذه ىلع يه امنإ ماكحألا نآلو < ةحمسلا ةيفينلاب قيلت

 ةيواميك رصانع نم ةبكرم  هطئاغو ناسنإلا لوبك  اهيلع عمجلا تاساجنلا نإ : اهسداس
 . ةصوصخلا بسلا ىلع صوصخلا بيكرتلا نم ةراذقلا اغإو ؛ بارشو ماعط لك يف دجوت

 تمرح اذإف « امدعو ادوجو لعام ماكحألا نأ ةعيرشلا نساحم يف فورعملا : أاهعباس

 تعرتخا ىتلا ةبرشألا نأ كش الف « أرمخ تيمسو عيرشتلا نمز يف تناك يتلا ة ةركسملا ةبرشألا

 للختو : يأ - ًارمخ ناك يذلا لخلا لحب صنلا ءاجو « اهمكح اهل - كاينكلاك كلذ دعب
 تناك ىتلا ةدسفملا نأل ؛ تللخت اذإ اهتراهطب رمخلا ةساجنب نولئاقلا ةمئألا مكحو « هسفنب
 !؟ هب عافتنالا نم نيملسملا ىلع قييضتلل ىنعم يأف ‹ تلاز دق هبانتجا تضتقاو عئاملا اذه يف
 نم رانلا لوخدو نيعلا باللقناو 4 اهداسفو اهنتن نم نمألل ؛ رهطت تيد ادإ ةتيملا دولج كلذكو

 نوكي ال فيكف ؛ ًارهاط نوكي نجا تيزلاب نوباصلا خبط اذإف « ةيفنحلا بهذم ىف تارهطملا

 = !؟ارهاط لوحكلا هيف يذلا رطعلا
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  00000 00ا 31 ا ١ ةراهطلا باتك *  سنأ ثیدح ۳ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب '

 ةراهط ىلع هر الدسم ءاي يتلا ا دب ورمع ثيدحيب فئنصملا كايتإ

 يف ولغن نأ ءالبلا نمو ؛ ةديدشلا ةراذقلا يه ةساجنلاو ؛رذقلا ّدِض بطلا نإ :اهنماث =

 راطعألا هذهف ! هنم هلعيغ لب ؛هدض مكح دضلا يطعن ىتح ؛ ا ی نيدلا

 ءيش ميرحتب اللوق نيدلا ةمئأ نع ًاضيأ فرعن الو < ارذق الو ج تسيل ةيجنرفإلا بوطلاو

 . ةيواميك تاليلحتو ةيفسلف للعل

 برشلاو لكألا نم راطعألا هذه ريغ ىف دجوي لوحكلا اذه نأ ءايميكلا ىف تبث دق : اهعسات

 عقون ؛ كلذ لك ةساجنب انمكح اذإف « مدقت امك ؛ ةريغو'نيجعلاك « اهنم رَّصْخَتملا اميس ال ؛ ءاودلاو
 . اهريغ نود راطعألا هذه ةساجنب هع الو ! صنلاب فتْنُم هلك عر كالا يف ةمألا

 نأو ‹ لصألا ةلوهجم اهنأ ةلعب ؛ ا هذهب نورطعتي ملعلا لهآ نم ًاريثك ىرن اننإو ؛ اذه

 ‹ ةدهاشملا ىلع ينبم هنأل ؛ ينيقي نييواميكلا لوق نأ اندنعو ! اغ يقع ريغ نرالا ل

 . (١٠5ص) عبارلا دلجملا نم ىهتنا . مهيلإ ةبسنلاب مهنع رتاوتمو

 هل نألو « ةدئافلا متتل ؛ هيف نحن يذلا عوضوملا نم سيل ناك نإو همامتب همالك انلقن اغإو

 . هيف اقلعت

 : رشع عإاسلا دلجملا نم (14 ةحفص) ىف لاقو

 - اهتراهطب لوقلا كلام مامإلا خيش ةعيبر نع يورو . رمخلا ةساجن ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ»

 ؛ ةيسحلا ةساجنلا امأو .  «نازيملا»و « «ةمألا ةمحر» يف امك ؛ دواد مامإلا نع يور اذكو : تلق

 اهيلع ماق الو . ةراذقلا ديدش ناك ام سجنلاو « ةرذق تسيل اهنأل ؛ ةغل رمخلا ىلع قدصت الف

 : هدافم ام لاق مث . «ةّئسلا نم الو باتكلا نم ليلد

 دحأ لاقف ؛ ةلأسملا هذه يف اننيب مالكلا رادف ءرهزألا ءاملع رباكأ نم ةعامجب انعمتجا»

 عامجإلا : لاق ؟ليلدلا نم كدنع ام ركذت نأ كنكميأ : تلق . رمخلا .ةساجنب ةيكلاملا ءاملع

 هذه ةقيقح فرعت ؛ يناكوشلل «لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ» باتك رظنا

 ةيأ : لاق ! اهتراهطب حيرصتلا ةعيبر مامإلا نع اولقن لب ؛ دحأ هلقني مل : تلق !  ةملكلا

 = نّيعتف ؛ مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا ىلع اهيف لومحم ¢ سجرإل ظفل نإ : تلق . ةدئاملا
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 ةجراخ نب ورمع ثيدح 14 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ << ةراهطلا باتك ١-

 باهإ اميأ» و . «هروهط ميدألا غابد» : درو هنأ الولف ؛ ةتيملا اًمأو « ةلحارلا باعل
 انمكح نكل . اهلكأ ميرحت نآرقلا يف دراولا ذإ ؛ اهتراهطب انلقل « «رهط دقف ؛ غبد
 . اهمرحت ليلد ريغ ليلد اهيلع ماق امل« ةساجنلاب

 ب هك هللا لوسر اتبطخ : لاق ةجراخ نب ورمع نعو -
 . 4م مرهلاو دّمحأ ُةَجّرخأ يفتك ىلع ليسب اًهُباَعْلو . هتلحاَر ىلع
 . هححعصو

 ناكو « ماشلا لهأ يف هدادع يراصنأ يباحص وه : (ةجراخ نب ورمع نعو)

 هنأ : منغ نب نمحرلا دبع هنع ىوَر يذلا وهو  برح نب نايفس يبل ًافيلح
 ؛ هقح قح يذ لک یطعأ دق هللا نإ : هتبطخ يف لوقي ةالك هللا لوسر عمس

 :(تلحار ىلع وهو + ىلع < فاك هللا لوسر انبطخ : لاق) «ثراول ةّيصو الف

 نيعف ا مضب : : (اهباعلو) لحرت نأل ةحلاصلا لبإلا نم يهو« ةلمهملا ءاحلاب

 يع يوما عك سماع : وه ؛ةدحوم فلألا دعبو ةلمهم

 ف ي ذمرتلاو 2 دمحأ

 2200 رف ًاعرشرلقع حيقتسلا وه جرا نكي نأ =

 لاقف ؟ةلأسملا يف هيأر نع  ةرظانملا عمسي ناكو  ةيرصملا رايدلا ىتفُم نيرضاحلا دحأ لأس
 دمتعملا ام : يل لاقف . يعفاش : هل ليق  (رانملا» بحاص : ينعي - ؟ذاتسألا بهذم ام : يتفملا
 اننإ ال : تلق ! رمألا ىهتنا : لاق . ةسجن رمخلا نأ دمتعملا : تلق ؟ةلأسملا يف ةيعفاشلا دنع

BEملف < ا ا ی و ااا بهذملا صن يف ال  

 ا E ! ءيشب تأي

 مك



 ةشئاع ثيدح 6 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ بايد" ةراهطلا باتك ١

 وهو « عامجإ وهو : ليق « رهاط همحل لكؤي ام باعل نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لك هنأ ىلع ينبم اذه مث و مع ليسأل اهدي

 ا إب هللا لوسر ناک : ا ا
 0ء د

 ؛لْشقلا رَثأ ىلإ ُرُظْن اأو ‹ بوشلا كلذ يف ةالصلا ىلإ م جرخبي مث« تلا

 . هيلع قفتم

 ال هللا لوسر بوث نم ةكرفأ تنك هل : ملسلو

 ب عرب م

 . هبوُت نم يرفظب اسباي ُهكُحَأ تنك دق : هل ظفل يفو

 ركب يبأ تنب ةشئاع نينمؤملا مأ يه :(اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 لاوش يف اهجوزتو « ةكمب كلي يبنلا اهبطخ ءرماع ةنبا نامور مأ اهمأ « قيدصلا

 ly MEN يحي lee سيم ربل عما تنباع

 نينس عست تنب يهو « كلذ ريغ ليقو « ةرجهلا نم نيتنثا ةنس لاوش ىف ةنيدملا

 اركب جوزتي ملو « ةنس ةرشع ينامث اهلو اهنع تامو «  رسكلا رابتعا ريغ نم

 (V1) هجأم ٠ نباو « (۱۲۸/۲) يئاسنلا اذكو « (۱۸۷ - )١85/4 دمحأ هاور : هقيرط نمو ج

 . )555/١( ىقهيبلاو

 لوسر ةقان تحت ينإو : لاق . . جحلا ىف اهركذ ةصق ىف رمع نبا نع دهاش  هدنع - هلو

 . جحلاب ىّبلي هعمسأ  اهباعل ىنّسسي لي هللا

 . هرمع رخآ يف طلتخا زيزعلادبع نب ديعس نکل ؛ تاقث هلاجرو

 ديعس نع  هدنسب  ينطقرادلا قيرط نم )۲/٠٠١( ءايضلا هجرخأ : سنأ نع رخآ دهاشو
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 ل ةشئاع ثيدح 60 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ . ةراهطلا ياتك - ١
e 

 هللا دبع كتخأ نباب ىّنَكَت : اهل لاقف « ةينكلا ىف هلي يبنلا تنذأتساو « اهريغ
 هللا لوسر نع ثيدحلا ةريثك « ةلضاف ةحيصف ةملاع ةهيقف تناكو « ريبزلا نبا
 ¢ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامح اهنع ىؤر« اهراعشأو برعلا مايأب ةفراع ؛ ی

 يف لي هللا لوسر يفوت «روثلا ةروس يف تايآ رشع يف ءامسلا نم اهتءارب تلزن
 نامث ةنس : ليقو « نيسمخو عبس ةنس ةنيدملاب تتامو ‹ هيف نفدو « اهتيب

 و ‹ عيقبلاب تنفدو « ناضمر نم تلخ ةرشع عبسل ءاثالثلا ةليل « نيسمخو

 . ةنيدملا ىف ناورم ةفيلخ ناكو « هنع هللا يضر ةريره وبأ اهيلع

 كلذ يف ةالّصلا ىلإ جّرخي مث . ينملا لسغي غل هللا لوسر ناك : تلاق)

 نم ًاضيأ يراخبلا هجرخأو : (هيلع قفتم . لسغلا رثأ ىلإ ٌرظنأ انأو ,. بوثلا
 يفو ؛ قلي هبوث نم ىنملا لسغت تناك اهنأو : ةفلتخم ظافلأب ة ةشئاع ثيدح

 عقب نإو « ةالصلا ىلإ جر -رخيف : ب : اهضعب

AFةعقب هيف هارأ مث : ظفل ىفو « ءاملا عقب هيف لسغلا رثأو د يب  › 

 نب ناميلس ىلع هرادم اذه ةشئاع ثيدح نإ : رازبلا لاق دق هنأ الإ ًاعقب

OSنع ةياكح «مألا» يف يعفاشلا اذه ىلإ هقبسو «  

 ىلع هل ملسم ةقفاومو هل يراخبلا حيحصت نأب زازا هلاق ام درو ‹ هريعغ

 . ""حيحص هعفر نأو . ةشئاع نم ناميلس عامس ةحصل ديفم ؛ هحيحصت

 بف خه رام نبا يابا شتا ؛ يوقلاب سيل باوجلا اذه : تلق )١(

e iهلوقب  : 

 2 . . ؟بوثلا بيصي ئنملا نع ةشئاع تلأس»
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 ةشئاع ثيدح 6 00 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب * ةراهطلا باتك ١
 كي را

 ‹ ةيفنحلاو « ةيوداهلا مهو « ىنملا ةساجنب لاق نم لدتسا ثيدحلا اذهبو

 اسايقو ‹ سجن نع الإ نوكي ال لسغلا نأل : اولاق ؛ دمحأ نع ةياورو « كلامو

 اهعيمج بابصنال ؛ طئاغلاو لوبلا نم ةرذقتسملا ندبلا تالضف نم هريغ ىلع

 ينملاو . ةسجن ةراهطلل ةبجوملا ثادحألا نألو ؛ ءاذغلا نع اهلالحناو « رقم ىلإ

 ‹ تاساجنلا نم ه هريغك ءاملاب هلسغ نيعتف « لوبلا ىرجم نم يرجي هنألو ؛ اهنم

 نع اهظفلب درفنا ةياور ؛ ةشئاع نع : يأ : (ملسلو) هلوق هديفي ام يتأي ام اولوأتو

 ردصم : (اكرق قالك هللا لوسر ٍِبْوَت نم هكرفأ تنك دقل) اهلوق يهو « يراخبلا

 اذإ « بوثلا كرف : لاقي « كلدلا : كرفلاو « هكُحَتو هكرفت تناك اهنأ ررقي يديكأت

 تنك دقل) : ةشئاع نع ملسمل : يأ : (هل ظفل يفو « "هيف يلصيف) هكلد

 جارخإب ملسم صتخا : (هبوث نم يرفظب ًاسباي) هنوك لاح ينملا : يأ : (ُهكْحَأ

 . يراخبلا اهجرخي ملو « كّرفلا ةياور

 ‹ يزوجلا ¿ نباو « ةميزخ نباو « ينطقرادلاو « ىقهيبلا أضيأ كرفلاو تحلا ىور دقو

 وهو « يي هللا لوسر بوث نم ُهَّنَتَح امر : يقهيبلا ظفلو « ةشئاع ثيدح نم

 «. . . ةشئاع ينتربخأ» : (1/1) «ملسم» يفو =

 : ظفلب اهنع ةرمع نع (45) ينطقرادلا هاور « ىرخأ قيرط نم لّسْعلا ءاج دقو

 . «أبطر ناك اذإ هلسغأو « ًاسباي ناك اذإ لي هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك»

 . امهطرش ىلع حيحص هدنسو . يواحطلاو « ةناوع وبأ هجرخأو

 !! اهيف ةجح الف ؛ اهيلع ملكتم ةدايزلا هذه نأ )۱۸١/١( يبرعلا نبا معز )١(

 . (51/1) دواد يبأو « )١114/١( ملسم دنع اهيف زمغم الو

۸۹ 



 ةشئاع ثيدح o‘ اهنايبو ةساحنلا ةلازإ باب ۔ ٣ ةراهطلا باتك ۔ ۱

 لوسر بوث نم ىنملا تُحب تناك اهنأ ةيزخ نباو ؛ ينطقرادلا ظفلو ؛ "يلصي

 لوسر بوث نم ينملا كرفأ ينتيأر دقل : نابح نبا ظفلو « "7يلصي وهو « وي هللا
 ثيدح ثيدحلا اذه نم بيرقو ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « 0 'يلصي وهو ؛ ل هللا

 عيكو هاورو : هجارخإ دعب '"'يقهيبلا لاقو يقهيبلاو « ينطقرادلا دنع سابع نبا

 هللا لوسر لئس . ها . "'حيحصلا وهو « سابع نبا ىلع افوقوم ىليل يبأ نبا نع
 ‹ «قازبلاو قاصبلاو طاخلا ةلزنمب وه امنإ» :لاقف بوثلا بيصي ىنملا نع 0

 . «ةرخذإ وأ , ةقرخب هحسمت نأ كك اغإ» : لاقو

 ءازع اغاو ! امهيلإ هازع ًادحأ تيأر الو ! يقهيبلاو ينطقرادلا دنع ظفللا اذه دجأ مل )١(

 . طقف ةميزخ نبال « ةميزخ نباو ينطقرادلا ةياور (؟١56/1) «حتفلا» يف ظفاحلا

 58 ةياورلا هله ازع هنأ هنع (١/١١4)ركذف ظفاحلا ىلع «ةّدعلا» يف حراشلا مهوو

 ! هذنع تنسبلو

 : ثيدحلا يف ةتباثلا ظافلألا نمو

 مث اسباب هبوث نم هتحيو « هيف يلصي مث رخذإلا قرعب هبوث نم ينل تلي غلو لوسر ناك»

 . «هيف يلصي
 : )ئ .ء/١) «ةدعلا» ىف حراشلا لاق نسح دنسب (147/5) دمحأ هجرخأ

 . «ةتبلأ اليوأت لمتحي ال ؛ هتراهط ىف حيرص اذهو»

. (614/۲) )0( 
 اغإ ؛ اعوفرم سابع نبا نع ءاطع نع ىليل يبأ نبا نع ءاور يذلا ناف لاق امك وهو : تلق (9)

 .ًافوقوم سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نباو رانيد نب ورمع هاورو . ظفحلا ئيس وهو ؛ كيرش وه
 هنأكو ! لهاست وأ مهو !! ًاعوفرم تبث هنإ : ( )4/١ «ةدعلا» يف حراشلا لوق نأ ملعت هنمو

 ا ` .(/۷) e عجارف ؛ يزوجلا نبا عت



 ةشئاع ثيدح 06 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ٣۳ ةراهطلا ساتك ١

 عم كرفلا هب دارملا نأب هذه كرفلا ثيداحأ اولوأت « ّىنملا ةساجنب نولئاقلاف

 ‹ ثيداحألا هذهب هتراهط ىلع اولدتساو « "رهاط ىنملا : ةيعفاشلا تلاقو

 )١( لاقف ىلاعت هللا همحر مالسإلا خيش ينملا ةراهط يف مالكلا ققح دقو : لوقأ :

 : ةثالث لاوقأ هيف ىمدآلا ىنم»

 كلام لوق اذهو . يوثلاو ندبلا نم ا 8 هلسغ بجيف ؛ لوبلاك ا ا

 . ةفئاطو يروثلاو يعازوألاو

 . دمحأ نع ةياورو قاحسإو ةفينح يبأ لوق اذهو هسباي كرف ئزجي سجن هنأ : اهيناثو

 وهو « هنع روهشملا يف ديخاو يعفاشلا لوق اذهو . قاصبلاو طاخلاك رذقتسم هنأ : اهثلاثو

 رر ن اع الا ارا ىلا

 بوٹ نم .ىنملا كرفأ تتك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هريغو ملسم جرخأ ام : اهدحأ

 + اسيا ناك اذإ | هكرفأ تنك : ينطقرادلا ظقل يف يورو ؛ هيف يلصيف بهذي مث ؛ الكي هللا لوسر

 . ًابطر ناك اذإ هلسغأو

 مدلاك ًاسبغ نوكي نأ زوجي : لاقي نأ یقب . ةظيلغ ةساجن ًاسجن لوبلاك سيل هنأ يف صن اذهف

 ؛ قاصبلاك .ارهاط وأ ! ىفخي ال امك ؛ هدنع لوبلا نم ةساجن فخأ مدلا نأ هنم مهفي : تلق -

 تبث اذإف « اهريثكو اهليلق ساجنألا نم بايثلا ريهطت بوجو نيا نأل ؛ حجرأ يناثلا نكل
 ! امهنيب قرفي ال سلايقلا إف ؛ هريثك يف كلذ تبث ؛ ةالصلا يف هليلق لمح زاوج

 ينملا لسغي ناك لكي هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر اع نعم لاسم ےک ا

 كرفلا ثيدح ضراعي اذهف . هيف لسغلا رثأ ىلإ رظنأ انأو بوثلا كلذ يف ةالصلا ىلإ جرحي مث

 ! رهطي ال رهاطلا نإف ؛ ةساجنلا ليلد لْسَّعلاو ؛ و هللا لوسر ىنم ىف

 ةياور يف ًارسفم ءاج امك ؛ سبايلل كرفلاو «بطرلل لسغلا نأل ؛ هفلاخي ال اذه : لاقيف
 طاخلا نم لسغي دق بوثلا نإف ؛ لْسَخلا امأو . ًانايحأ اذهو ًانايحأ اذه لعف وأ « ينطقرادلا
 = : سابع نباو صاقو يبأ نب دعس لاق اذهلو ؛ ًاسيجنت ال ًاراذقتسا ؛ ةماخنلاو قاصبلاو

۹۱ 



 ةشئاع ثيدح اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ ةراهطلا باتك ١

 دقف ؛ ةساجنلا ليلد لسغلا سيلو « يدنلا ىلع ةلومحم هلسغ ثيداحأو : اولاق

 . قاصبلاو طاخلا ةلزنمب وه اغإف ؛ ةرخذإب ولو كنع هطمأ =

 ناك : تلاق ةشئاع نع حيحص دانسإب (هدنسم» يف دمحأ مامإلا ىور ام : يناثلا ليلدلا

 تاجا هبوث نم هّحيو « هيف ىلصي مث رخذإلا قرعب هبوث نم ينا تلي قالي هللا لوسر

 ظ . هيف يلصي
 ال هتساجنب نيلئاقلا ةماع نإف ؛ تاساجنلا ماكحأ نم ال تارذقتسملا صئاصخ نم اذهو

 . هبطر حسم نوزوجي

 نب دمحم نع كيرش نع قرزألا قاحسإ هاور امب انيلوأ ضعب هب جتحا ام : ثلاثلا ليلدلا

 : لاقف ؟بوثلا بيصي ينملا نع ويب يبنلا لئس : لاق سابع نبا نع ءاطع نع نمحرلادبع
 مل» : ينطقرادلا لاق . «ةرخذإ وأ ةقرخب هحسمت نأ كيفكي امنإو « قاصبلاو طاخلا ةلزنمب وه اغإ»

 قرزألا فسوي نب قاحسإ نأل ؛ حدقي ال اذهو (: اولاق) . «كيرش نع قرزألا قاحسإ ريغ هعفري

 دقو « هتقبط ىف نمو دمحأ هنع ثدحو ء امهريغو كيرشو نايفس نع ىورو « ةمئألا دحأ
 نبا نع ةتباث يهف ؛ ايتفلا هذه امأ : لوقأ انأو ! هعفر لبقيف ؛ «حيحصلا » ابحاص هل جرخأ

 ٠ ؛ 8ك يبنلا ىلإ هعفر امأو . يعفاشلا امهنع كلذ ركذ ؛ صاقو یبا نب دعس هلبقو « سابع

 ظ نب دمحمو كيرش مث . ًافوقوم كيرش نع هوور مهلك سانلا نأل ؛ هل لصأ ال لطاب ركنمف
 نبا لثم ؛ ءاطعب مهنم ملعأ مه نيذلاو ؛ كاذب ظفحلا يف اسيل  ىليل يبأ نبا وهو  نمحرلادبع

 اذهو وقوم الإ دحأ هوري مل ؛ نييكملا نم هريغو (اذك) بطقلا نم هيف تبثأ وه يذلا جيرج
 . ةياورلا كلت مهو ىلع ليلد هلك

 ٠ نمل ال عفر نمل مكحلا نأ نأو « ةلوبقم لدعلا ةدايز نأ ةرقتسملا لوصألا نم سيلأ : تلق نإف
 !؟دئاز هنأل ؛ فقو

 ؛ دزي مل نم ددع ةدايز عم امأو . مهلداعتو نيربخلا ني“ ا اندنع اذه : تلق

 اوسيلو ؛ ؛ كلذب دعقأ هب لاو تيدا دقن هاف < افي أاضي أو ! رظن هيفو ؛ انولوأ هيف فلتخا دقف

 = ( . مهو ةدايزلا هذه نأ يف نک
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 ليلد طاخلاو قازُبلاب ههيبشتو : اولاق . هوحنو « نردلا ةلازإو « ةفاظنلا لجأل نوكي

 ام انئيجي ىتح « هتراهطب ءاضقلا بجيف ؛ ةراهطلا ءايشألا يف لصألا نأ : عبارلا ليلدلا. =

 نكمي ال ام لك نأ ملُعف ؛ ًالصأ كلذل دجن ملف ءانربسو انثحب دقو « سجن هنأب لوقلا بجوي
 . هنع وفعم هتسبالم نع زارتحالا

 يف رهلا غلي ام رثكأ مهرايتخا ريغب ؛ مهشرفو مهبايثو سانلا نادبأ بيصي ىنملا نأ مولعمو

 بيصملا طاخلاو قاصبلا نم زارتحالا نم ناسنإلا نكمتي دق لب ؛ تالضفلا فاوط وهف ؛ مهتينأ

 ولو هتراهط بجوت ةرهاظلا ةقشملا هذهو ؛ عامجلاو مالتحالا نم زارتحالا ىلع ردقي الو « هبايث

 اهيف أزتجاف ءةداتعملا ةساجنلا يف ففخ عراشلا نأ ىرت الأ «ًامئاق سيجنتلل يضتقملا ناك
 ال ؛ ينملا نم بايثلا لسغ باجيإ نم نوهأ ءاملا دوجو دنع ءاجنتسالا باجيإ نأ عم « دماجلاب

 !؟دحاو بوث الإ هل سيل نمو ريقفلا قح يف ءاتشلا يف امّيس

 : هوجو ىنملا ةساجن ىلع لدي يذلا : ليق نإف
 لوبلا نم بوثلا لسْعُي امنإ» : لاق هنأ يَ ىبنلا نع رساي نب رامع نع يور ام : اهدحأ

 . هلسغي ناك ليي يبنلا نأ يف ىضم دق ةشئاع ثيدحو . يدع نبا هاور . «ءيقلاو ينملاو طئاغلاو

 ؛ ضيحلاو لوبلاك ًاسجن ناكف « ثدحلاو ثبخلا يتراهط بجوي جراخ هنأ : يناثلا هجولا

 ريهطتلا نم فخأ هتيحنتو هتطامإ نإف ؛ سجن هنأ ىلع ليلد ةراهطلا ةساجن باجيإ نأل كلذو

 هيدا حالا تر لره نم دغ اا ا لر قالا بجو: قالا تجر ا

 . ىلوأو قحأ هجرخم ريغ يفف ؛ هجرخم نم هتيحنت بجو اذإف « ةيحنتو ةطامإ ءاجنتسالا نإف
 « يذم اك ًاسجن ناكف  عامجإلاب سجن يذملاو : ينعي  يذملا سنج نم هنأ : ثلاثلا هجولا

 يرجي وهو « اهلامكتسا دنع يذم لا لصأ ينم او ؛ ةوهشلا تامدقم دنع كرحتي يذملا نأل ؛ كلذو

aaىلوأ لصألا سجني نألف ؛ عرفلا سج اذإف ا  . 
 لوبلا لثم « جراوخلا عيمجك ًاسجن ناكف ؛ لبقلا نم جراخ وأ ركذلا نم جراخ هنأ : عبارلا هج

 نم ةجراخلا تالضفلا نأ ىرت الأ ؛ جرخلاب طونم ةساجنلا يف مكحلا نأل كلذو ؛ يدولاو 6

 !؟ندبلا يف ةلاحتسالا اهعمج نإو ةسجن نوكت هلفاسأ يفو « ةسجن تسيل ندبلا ىلاعأ

 يف نبللاك نوكيف ؛ لوبلا ةاقالب سجنتيف ؛ لوبلا ىرجم يف يرجي هنأ : سماخلا هجولا

 0 . سجنلا فرظلا
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 0 هتساجن ىلع لدت اهلك ةلدأ هذهف =

 ل دصق ىلاعت هللا ىلعو - ناوجلا : لوقنف

 : ينطقرادلا ل لاق ان نب تباث هدانسإ يف ؛ هل لصأ الف ؛رساي نب رامع ثيدح امأ
 . هيف لوقلا ىضم ؛ ةشئاع ثيدحو . «ريكانم هل» : يدع نبا:لاقو . «ادج فيعضا)

 لب ؛ عونممف .ثبخلا امأ ! «ثدحلاو ثبخلا يتراهط بجوي» : مهلوقف ؛ يناثلا هجولا امأو

 دق امك « بجاو وه : ليق دقو . ندبلاو بوثلا نس هتطامإ بحتسي امك بحتسم هنم ءاجنتسالا
 نم جراخلا جرح اذإ ءوضولا ءاضعأ لسغ بجي امكو « يذملا نم نييثنألا لسغ بجي : ليق

 رخآ ببس لب ؛ هسيجنتو هتطامإ دوصقملا نكي مل نإو « جراخل تبجو ةراهط هلك اذهف ؛ جرفلا
 ظ ظ . ندہلا رئاس هنم لسغي امك

 بجوي» : مهلوقف ٠ خا ببس لب ؛ ةسئاجننلا وه سيل هنم ءاجنتسالا .ببس نأ ,لصاحلاف

 تاراهطلا تسيلو « ثبخلل جرفلا نع هلسغ سيلف ؛ عرفلا يف عونم فصو «تبخلا ةراهط
 ةا ET لسغو «.ليللا مون نم .مايقلا دنع ديلا لسغك ؛ كلذ يف ةرصحنم
 لطبيف ؛ ثلاثلا مسقلا نم يهف ؛ اهبوجوب ليق نإ ةراهطلا هذهف . كلذ ريغو نييثن ألا لسغو
 . عماجلا فصولا داسفل“ لوبلا ىلع هسنايق

 يف ةرصحنم ا تدخلا ةراهط نكل ؛ ؛ قح وهف ؛ ثدحلا ةراهط هباجيإ امأو

 ءةوهشلا ةسمالم نم  ةجحلا بّجومب  بجتو . ًاعامجإ حيرلا نم بهجت ىرغصلا نإف ؛ تاساجنلا

 ردص يف - بجت تناك دقو « تيما لسغو « ةذرلا نمو « لبإلا موحل نمو « جرفلا نسم نمو
 . ةسجن ريغ بابسألا هذه لكو «رانلا هتريغ ام لك نم  مالسإلا

 اهنم مد ال يتلا ةدالولاب بجتو « ةساجغ الو ؛ ناناتخلا ىقتلا اذإ جاليإلاب بجتف ؛ ىربكلا امأو
 . ةفئاط دنع مالسإلاب بجتو « سجن وه : لاقي الو ؛ تواب بجتو « رهاط دلولاو ؛ راتخم يأر ىلع

 روصلا هذهب ضقتنم | ! «سجن  .لاستغالا بجو ذإ تدا ةراهط بجوأ امنإ» : مهلوقف

 - .ًاحداف ًاضقن دلولاو حيرلاب ضقتنا ؛ ًاجراخ هنوك ةلعلا ىلإ اوّمض نإف . ُهدْرَط لطبف ؛ ةريثكلا
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 ةراهطلا نإف ؛ نينيابتم نيتوافتم نيب ام عمجف ! «هريهطت نم دعبأ هنم ريهطتلا» : مهلوق امأو =

 بابسألاو ةقيقحلا ىف نافلتخم ناسنج امهو ؛ ثبخ ةلازإ هريهطتو « ثدح نع ةراهط هنم

 ؛ هب رومأملا لعف باب نم هذهو ‹ كلت نود ةينلا اهل بجت هذه نإف ؛ ةريثك هوجو نم ماكحألاو

 ءاملا ريغب كلت لازت دقو ؛ بارتلا وأ ءاملاب ةصوصخم هذهو » هنع ىهنملا بانتجا باب نم كلتو

 عيمج ىلإ اهببس لحم اهمكح ىدعتي هذهو « يأر ىلع عضاوم يفو « قافتالاب عضاوم يف

 كلتو ؛ هريغ يفو هيفو ببسلا لحم ريغ يف بجت هذهو « اهلحمب اهمكح صتخي كلتو ؛ ندبلا

 ننس ىلع اهرومأ رثكأ ىف ةيراج هذهو « ةيلقع كلتو ؛ ةيّنسح هذهو « طقف ببسلا لحم ىف بجت

 بوجو يفو ؛ قافتالاب ةبجاو هذهو ١ سايقلا ربس ىلع ةبعصتسم كلتو ؛ نيثاّحبلا سياقم

 . رهاظ فالخ ةصاخ ندبلا يف كلت لدب يفو ؛ لدب اهل هذهو , مولعم فالخ ىرخألا

 ةدابع هذه نأل ؛ جحلا ىلع كتل لل هذه سايقف ؛ ةلمحلابو

 . نيتقيقحلا فالتخا عم ؛ ةدابع كلتو

 يذملا ةراهط لوق ىلع لصألا يف مكحلا عنم دقف ؛  يذملاب هقاحلإ وهو - ثلاثلا هجولا امأو

 هنم قلخي اذه نإف ؛ نىتقيقحلا قارتفاب اوقرفو ؛ ا نورثكألاو « ينم ا : باوصلا لعلو 1 اذك

 ماكحأ هيلع ل بيع ءانمإلا مدع نأ ىرت الأ . هفالخب كلذو ؛ ناسنإلا لصأ وه يذلا دلولا

 هيف ةعفنم ال ةضحم ةلضف وهو ءاضرم تناك امر ءاذمإلا ةرثكو ؛ صقن هنأ ىلع اهؤشنم ؛ ةريثك

 ةوهش نع هنأ ينملا ةراهطل بجوملا سيلف ؛ حاكنلا ةوهش نم امهئاعبنا يف اكرتشا نإو ؛ لوبلاك

 . رخأ ءيش لب ؛ طقف ةءابلا

 لبق ةأرملا هتطقسأ اذإ ناسنإلاك « صقانلا نينجلا ةلزن وه لب ؛ كلذك سيلف ؛ ًاعرف هنوك امأو
 . لق ام الإ ناسنإلا ماكحأ نم هب طاني الف ؛ ناسنإلا قلخ أدبم ناك نإو هنإف ؛ هقلخ لامك

 ؛ هلصأ ثبخ بجوملاب عرفلا ثابختسا سيلو « ثابختسا ةساجنلا نإف ؛ اعرف ناك ولو

 ! ناسنإلا نم ةجراخلا ا

۹٥ 



 . سجنلا مدلاو رهاطلا طاخلا جرخم فنألا كلذكو « سجنلا طئاغلاو رهاطلا =

 . ةثداح بابسأل مهل ضرعي أم نيبو ةيعيبطلا رومألا نم سانلا داتعي ام نيب اولصف نإو

 . حيرلا كلذكو « ةداتعم  اهتساجنب ليق اذإ - ةيدعملا ةماخنلا : انلق

 !؟لاحتسملاو ندعملاب رابتعالا : لاقي ال ملو !؟جرخاب رابتعالا نإ : متلق مل : لوقن انإف ؛ اضيأو

 بلصلا نيب نم جرخي ينملاو ؛ سجنف هلفسأ يف قلخ امو < رهاطف ندبلا ىلعأ يف قلخ امف
 . يدولاو لوبلا فالخب ؛ بئارتلاو

 يف الاحتسا ال نكل ؛ مفلا نم ناجراخ ةسجنملا ةماخنلاو ءىقلا نأل ؛ ًادارطا دشا اذهو

 ظ . نيسجن اناك ؛ ةدعملا

 ؛ هنول يفو « ةقيقر كلتو ظيلغ هنإف ؛ هقلخ يف ركذلا نم جرخي ام عيمجل فلاخم ينملا نإ مث
 . ةثيبخ كلتو علطلا ةحئارك بيط هنإف ؛ هحير يفو « ضايبلا ديدش ضييبأ هنإف

 نوكي فيكف ؛ مركملا ناسنإلاو نيحلاصلا هدابعو هئايلوأو هئايبنأ عيمجل الصأ هللا هلعج مث
 !؟ًاسين هلصأ

 اه لابو كلام: لاف لج تاج لرش نه قدي رفا دقو ليقع نبا لاف از

 !! ان نوكي نأ الإ ىبأي وهو ؛ ًارهاط هلصأ لعجأ نأ ديرأ : لاق

 وهف ؛ لسنلا ماوق وه ذإ ؛ نادبألا يف ةدامو ءاذغ وه ام نأش لب ؛ لوضفلا نأش هنأش سيل مث
 ! لضفلاب هنم هبشأ لوصألاب

 ] : ةبوجأ هيفو : سماخلا هجولا

 ا اا ليق دقف ؛ لوبلا ىرجم يف يرجي هنأ مسن ال : اهدحأ

 . روهشم اذهو ,ًاحشر جرخي امنإ

 وأ ءرهاط وهو ؛ ركذلا بقث يف الإ « ًامولعم كلذ سيلو « امهلاصتا نايب نم دب الف ؛ ةلمجلابو

 . هتساجن نع وفعم
 = ‹ مدلا يف ررقت امك ؛ سجن هروهظ لبق لوبلا نأ ملسن الف « هارجم يف ىرج ول هنأ : يناثلا
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 لاا ارا اا او ا ري وحل. يد يال وفا هولا

 - لضف اذهو نكر كلذ نأل ؛ لوبلا يف هنم نيبأ مدلا يف وهو =

 ةبجوم ناويحلا نطاب يف ةّنسامملا نأ مّلسن الف ؛ (هروهظ لبق : يأ) ًاسجن ناك ول هنأ : ثلاثلا

 . نيبأ ةسامملا يف وهو ؛ ةلاحتسالا يف ليق دق امك ؛ سيجنتلل

 ةسامملا تناك ولو « 4نيبراشلل ًاغئاس ًاصلاخ نبل مدو ْثْرَف نيب نم : ىلاعت هلوق اذه ديؤي

 . نيللا سجنل ؛ ةساجنلل ةبجوم  الثم  ثرفلل نطابلا يف

 ظ !؟ازجاح امهنيب لعل : ليق نإف

 ! همدع لصألا : ليق

 «ءاذتغالا يف نيثيبخ نيب نم بّيط جارخإب رادتقالا ركذ نایب ضرعم يف اذه هركذ نأ ىلع

 . هناحبس هقلخ لامك يف رهاظ زجاحلا عم وهف الإو ؛ زجاحلا مدع عم الإ متي الو

 . بؤشلل بجوملا مايق عم نوكي نأ دب ال صولخلاو ؛ (أصلاخ) : هلوق كلذكو

 . لوبلا جرخم نم ينملا جورخب ءيش هبشأ مدلاو ثرفلا نيب نم نبللا جورخف ؛ ةلمجلابو

 ةساجن ثدح اغإو « ارهاط ناك هنأل ؛ ًارهاط اهنبلو ةتيملا ةحفنأ ىأر نم كلسملا اذه كلس دقو

 . ةرهاظ ريغ نطابلا يف ةاقالملا : لاقف « ءاعولا

 فالخب « اضيأ نطابلا يف سجنلا نع لصفني ينم ّنأب ؛ ينم ا نيبو هنيب قّرف اذه سجن نمو
 هقحلي ام دح يف ريصي ذئنيحو ؛ عرضلا زاربإ دعب الإ ةتيملا نم هلصف نكمي ال هنإف ؛ نبللا

 . «هيواتف» نم يناثلا ءزجلا نم )1١١5-١717( ةحفص نم اصخلم ىهتنا . «ةساجنلا

 يف امو «ريرحتلا اذه نم ىلوألا ةحفصلا يف خلإ «. . . لسغلا امأو» : هلوق يف مدقت اممف

 : يناكوشلل «راطوألا لين»

 نم ءيش ىف لي هلوق نم هلسغب رمألا تبثي مل هنأب  ةشئاع ثيدح نع : ينعي - بيجأو»

 للك هللا لوسر نأ تبث اذإ الإ اهلعف يف ةجح الو ؛ ةشئاع هلعفت تناك امنإو ؛ بابلا ثيداحأ

 5 . اهرقأو اهلعفب ملع

۹۷ 



 ةشئاع ثيدح 6 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب - ۳ ةراهطلا اتك - ١

 هركتسملا نرّدلا ةلازإ لجأل ةرخذإ وأ  ةقرخب هحسمب رمألاو « اضيأ هتراهط ىلع
 ىنملل هيبشتلا اًمأو « هحسم أزجأ امل است ناك ولو « ىلصملا بوث ىف ہؤاقب

 سايق الف ؛ هتساجنب لاق نم هلاق امك ؛ طئاغلاو لوبلا نم ةرذقتسملا تالضفلاب
 ع

 رم ن تحي هي نم يلا ا نع تأ شاما ع '"سيجأو

 مالتحالاو «" !هدحو غال هينم هنأ نيعتي ملف « ةأرملا ينم هطلاخ دقو « عامج

 لسغ زوجي هنأ كانه ام ةياغ نأل ؛ بولطملا ىلع لدي ال اهل هريرقتو اهلعفب هملع نأ ىلع =
 بيطلاك « هتراهط ىلع ًاقفتم ناك ام لسغ زوجي لب ؛ هيف فالخ ال ام اذهو ؛ بوثلا نم ىنملا
 . ىهتنا (!؟ارذقتسم ناك امب فيكف ؛ بارتلاو

 ءاملا فالتإ نم اهعنمل ارهاط ناك ولف» : ةيفنحلا انئاملع لوق نع باوجلا ملعت اذه نمف: .تلق
 يفخ فيك بجع يفل ينإو « بيبللا ىلع ىفخي ال امك ! ىهتنا «فرس هنإف ؛ ةجاح ريع نم
 دمحلاو « ليكولا معنو ي روا ليبسل يدهي وهو قا لوقي هللاو !؟فيفللا كاذ ىلع د

 . نيملاعلا بر هلل

: 
 لصأ لالو« «جرشلا يف ركذ هل قبسي مل هنإف !ريبك حماست هيف (رمالا) د ب ريبعتلا

)١( 

 اغإ» : ظفلب مدقتملا سابع نبا ثيدح ىلإ كلذب ريشي افإ حراشلاو ! ثيدحلا نم ءيش يف
 كيفكي . . .« !

 ركذ ولف . ل ل رع و ةحص ريدقت ىلع : يأ () -
 . نسحأ ناكل ؛ 2

 د هلا تاسراف فيض يقفل يضر ةشئاع فاض : لاق « مامه ةياور هديؤيو : تلق (؟)

۹۸ 



 حمسلا يبأ ثيدح 5 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب *  ةراهطلا باتك ١
 ا

 الو تاطيشلا بعاللت نم هن ال ؛ زئاج ريع 0 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىلع

 ةوهشلا ضيف نم هنإو « هدحو هلي هينم هنإ : ليق يلب مهيلع هل ناطلس

 وهف «هريغ دا د اسو اکی دع ویا ںی انو

 . لامتحالا عم ليلد الو « لمتحم

 وأ « لسغلا هرهطي : اولاق نكلو ؛ مهريغك ينملا ةساجن ىلإ ةيفنحلا تبهذو

 نيلئاقلا نيقيرفلا ن یںہو < نيثيدحلاب يع ةقرخلا وأ ءرخذإلاب ةلازإلا وأ ¢ كرفلا

 ةليوط تال هذ دكيعاو 4 تارظانمو 3 م ةراهطلاب نيلئاقلاو ) ةساجنلاب

 «ةدمعلا حرش يب يشاوح ىف اهانيفوتسا

 ه١: لي هللا لوسر لاق : لاق « هنع هللا يضر ا 5 00

 ‹ يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . «مالغلا لوب نم ( شریو < ةّيراجلا لوب

 . مكاحلا هححصو

 همساو « ةلمهم ءاحف ميملا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب : (حمسلا يبأ نعو)

 لوسر مداخ وهو « ةلمهم لاد فلألا دعب ةففخم ةيتحت ةانثمو ةزمهلا رسكب دايإ

 : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف . هبوث لسغي بهذف « ةبانج هتباصأ هنإ : اهل اولاقف « هوعدت =

 . قلي هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأل تنك نإ !؟هلسغ ملو

 : لاقو ‹ )٤۱۷/۲( يقهيبلا هاور

 . «نايفس نع متاح نب دمحم نع «حيحصلا» يف ملسم هاور»

 )۱/٦٥ en eR «ملسم» يف وه : تلق

 . نشلو (۱)
. (61/1) )5( 

۹۹ 



 : : حمسلا يبأ ثيدح 7 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ ةراهطلا باتك ١

 نم لسغي : قۇ هللا لوسر لاق : مهام سيد يس ا
 . «مالغلا لوب نم شریو) ءاسنلا ةيتف ةيراجلا نأ : «سوماقلا» يف ذ : (ةيراحلا لوب

 . ("'مكاحلا هححص هححصو « يئاسنلاو قرا وبأ هجرخأ

 يبأ ثيدح نم ةميزخ نباو « هجام نب او « رازبلا أضيأ ثيدحلا جرخأو
 ىلع لابف « نيسُح وأ« نسحب يتأف « وي يبنلا مدخأ تنك : لاق حمسلا

 هاور دقو . ثيدحلا , «ةيراجلا لوب نم لسغي)» : لاقف ‹ هلسغأ تئجف ؛ هردص

 ةبابُأ ثيدح نم مكاحلاو « هجام نباو « ةيزخ نباو « "دود وبأو ء دمحأ اشا
 لسغُي» : هظفل يفو « ثيدحلا تركذو . . . نيسحلا ناك : تلاق « ثراحلا تنب

 نم '""نابح نباو « نوروكذملا هاورو . «ركذلا لوب نم حضنمو ؛ ‹ ىثنألا لوب نم
 ظ :  عيضرلا لوب يف - كي هللا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر ىلع ثيدح
 ملام اذه :  هيوار  ةداتق لاق , «ةيراجلا لوب لسخغيو < مالغلا لوب حضني»

 ظفاحلا لاق امك  يهو « ةعوفرم ثيداحأ بابلا يفو . السغ اًمعط اذإف ؛ ؛ امّعطَي

 . تيوق ضعب ىلإ اهضعب ٌمّنض اذإ - يقهيبل
 ؛ مكحلا يف ؛ ةيراجلا لوبو « مالغلا لوب نيب قرفلا ىلع ليلد ثيدحلاو

 : يأ ؛ ًاعوفرم يور دقو ؛ يوارلا هب هديق امك ؛ ماعطلا الكأي نأ لبق كلذو

 ةبيش يبأ نبال «فنصملا»و . «نابح نبا حيحص» يفو « امهل معطلاب دييقتلاب

 )١( يراخبلا لاقو . اولاق امك وهو ؛ ًاضيأ ةيزخ نبا هححصو « يبهذلا هقفاوو :

 «دواد يبأ حيحصال رظناف ؛ «نسح ثيدح» )1٠0(.

 . (۳۹۹) قباسلا ردصملا رظنا « نسح هدانسإو (۲)

 . )۷€) (؟)



 حمسلا يبأ ثيدح 5 اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب *  ةراهطلا باتك ١
 ا ا ا

 "/نايبصلا نم ماعطلا لكأي مل نم لوب شرُي نأ ةنّسلا تضم : باهش نبا نع

 اات : لقب ا يلع نبل اي داتا بل لسبب ا

 : بهاذم ةثالث كلذ يف ءاملعللو

 ؛ تاساجنلا رئاسك امهلسغ بجي هنأ « ةيكلاملاو « ةيفنحلاو « ةيوداهلل : لوألا

 . صنلا ىلع سايقلل ميدقت وهو « ثيداحألا اولوأتو « تاساجنلا رئاس ىلع اهلوبل ًاسايق

 يف حضنلا يفكي م هجوألا حصأ وهو ؛ ةيعفاشلل هجو : يناثلا

 ةدراولا ثيداحألاب المع ؛ تاساجنلا نم اهريغكف « ةيراجلا ال « مالغلا لوب

 ؛ دمحأو ‹ نسحملاو « ءاطعو « هنع هللا يضر ىلع لوق وهو ءامهنيب ةقرفتلاب

 . مهريعو « قاحسإو

 يبصلا لوب له اّمأو « يعازوألا مالك وهو ء امهيف حضنلا يفكي : ثلاثلاو

 . هريهطت يف عراشلا ففخ امنإو « سجن هنأ ىلع رثكألاف ؟سجن وأ « رهاط

 يذلا ءيشلا نأ وه  «ملسم حرش» يف يوونلا هلاق امك  حضنلا نأ ملعاو

 ‹ هرطاقتو « هددرتو « ءاملا نايرج غلبت ال ةرثاكُم ءاملاب رئاكُيو «رَمْغُي لوبلا هباصأ

 ‹ ءا لا ضعب اهيلع يرجي ثيحب نوكت نأ طرتشي ا

 مامإ لوق وهو « راتخلا حيحصلا وه اذهو « هرصع طرتشي مل نإو « لحم ا نم رطاقتيو

 . "'نيققحماو « نيمرحلا

 )١( ًايباحص سيل يرهزلا نأل ؛ عفرلا مكح هل سيل اذه .

 : هباحصأ لاقو . . . كلام نع ملسم نب ديلولا هاورو» : (۲/۲۸/۱) «حرشلا» يف لاق (۲)

 «ةداش ةياور یھ



 ءامسأ ثيدح ۔ ۷ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب - * ةراهطلا باتك ١

 لاق نل يسنلا نأ : اَمُهْنَع هللا يضر ركب يب تن تب ءاَّمْسَأ نعو -

 مث« هتف مث هاب هر رقت مث« هت : : بوُقلا بصب« ضيا م
 . هيلع َقفَتُم . «هيف يلصت

 يبأ تنب) ةدودمم ةزمهف ميمف ةلماهم نيسو ةزمهلا حتفب : (ءامسأ نعو)
 تعيابو « ادق ةكمب تملسأ «ريبزلا نب هللا دبع مآ يهو : (امهنع هللا يضر ركب .
 اهنبا لق نأ دعب ةكمب تتامو « نينس رشعب ةشئاع نم ربكأ يهو « إب يبنلا
 ملو ٠ نيعتبسو ثالث ةن كلو ةنس ةثام رمسعلا نم اهلو «رهش نم لك
 . تيمع دق تناكو « لقع اهل ريغت الو . نس اهل طقست

 حتفلاب : (هتحت» : بوثلا بيصي « ضيحلا مد يف - لاق هلي يبنلا نأ) ٠
 دارملاو . هكحت : يأ ؛ ةيقوفلا ةانثملا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا مضو ةيقوفلا ةانثملل
 ةيقوفلا ةانثملا حتفب وهو « بوثلا : ىأ : (ءاملاب هّصّرقت مث) هنيع ةلازإ كلذب
 فارطأب مدلا كلذ كلدت : يأ ؛ نيتلمهملا داصلاو ءارلا مضو فاقلا ناكسإو
 حتفب : : ("0ةُحضنت ا يرش ا اهعباصأ

 ٠ رظنا ؛ نمسح دنسب يقبل: يدل داد يا ةياور يف امك ؛ نوغلا رئاس يأ (۱)
 . )۳۸٩( «دواد ىبأ حيحص»

 : تلاق ةشئاع ثيدح نم دهاش اهلو

 وناس ىلع حضتتو لسغتف اا ‹ ضيحت انادحإ تناك»
 ( د

۱۲ 



 ءامسأ ثيدح _ ۷ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ٣ ةراهطلا باتك ١
 يي ا مااا اا يالا

 نبا هاورو . (هيلع قفتم . «هيف يلصت مث) ءاملاب هلسغت : يأ ؛ ةمجعملا داضلا

 هيصرقا» : ظفلب ةبيش ىبأ نبالو « «هيلسغاو ءاملاب هيصرقا» : ظفلب !''هجام

 ‹ هجام نباو « ىئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ یورو « (هيف يلصو ‹ هيلسغاو « ءاملاب

 لوسر تلأس اهنأ : نصحم تنب سيق مأ ثيدح نم !نابح نباو « ةيزخ نباو
١ 

 ءامب هيلسعاو 3 علصب هيكح) : لاقف ؟نوثلا هبيصبي « ضيحلا مد نع ی هللا

4 

 : هلوقو « ""ةلع هل ملعأ الو ء ةحصلا ةياغ ىف هدانسإ : ناطقلا نبا لاق « «ردسو

 رجح ا :- ةلمهم نيعو ةنكاس مالف ةحوتفم ةلمهم داصب - علصب

 يف ةغلابملاو « هلسغ بوجو ىلعو « ضيحلا مد ةساجن ىلع ليلد ثيدحلاو

 بجي ال هنأ هرهاظو « هرثأ باهذإل حضنلاو « صرقلاو « تحلا نم ركذ ام هتلازإ

 يف هركذ مدعل ؛ اهباهذإل داحلا بجي الف ؛ ةيقب نيعلا نم ىقب نإو « كلذ ريغ

 الو» : هريغ ىف درو دق هنألو ؛ نايبلا لحم وهو « ءامسأ ثيدح : يأ  ثيدحلا

 . حيحص دنسب (۲۱۷/۱ج) (۱)
. )۳( )( 

 . لاق امك وهو (6)
 ! رصقف ؛ (؟١/555) ) «حتفلا» يف ظفاحلا هنسحو

 و لاق ؛ ؛ همال حتفو همجعم رسكب : «علضب» : هريغو (۲۱۷/۱) «هجام نبا» يف عقوو (6)

 : يبارعألا

 . «جاجوعالا هيف يذلا دوعلا :  انهه علضلا»

 ! سيق مأ ثيدحل ؛ داحلا بوجو ىلإ حراشلا ليم - ًابيرق  ىتأي ()

۰۴۳ 



 ةريره يبأ ثيدح ۲۸ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب ۳ ( ةراهطلا باتك ١

 نإف ! هللا لوُسر اي : ةلوخ تلاق : لاق ُهْنَع هللا يِضَر هريره يبأ ْنَعَو ٨
 « يذمرتلا هجرخأ . هرَثَأ كرضَي الو « ءاَمْلا كيفكي» : : لاق ؟ماللا بهذي م
 ظ . فيعص هدنسو

 ةحوتفم ةمجعملا ءاخلاب : (ةلوخ تلاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 «باعيتسالا» يف ربلا دبع نبا هدافأ امك « "راسي تنب يهو ؛ واولا نوكسو
 : لاق ؟مدلا بهذي مل نإف !هللا لوسر اي) راسي تنب ةلوخ تلاق : لاق ثيح
 : (""فيعض هدنسو « يذمرتلا هجرخأ . (هرثأ كرضي الو « ءاملا كيفكي»

 . ةعيهل نبا هيف "!نأل ؛ يقهيبلا هجرخأ كلذكو

 هاورو « ثيدحلا اذه يف الإ راسي تنب ةلوخب عمسن مل : يبرحلا ميه اربإ لاقو
 « لوألا نم فعضأ دانسإب « ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم «ريبكلا» يف يناربطلا
 ملف مدلا ةأرملا تلسغ اذإ : اهيلع ف ةشئاع ثيدح نم '"ىمرادلا هجرخأو

 نسحلا وبأو ء(1/57ق) او نم بختنم» يف يمامحلا نبا كلذب حرص دقو )01(
 . يقهيبلاو « دواد وبأ اذكو ء (۲/۲ق) «هثيدح» ىف راصقلا

 : لاقو ! )551/١( «حتفلا» يف اذكو (۲)

 نع بهو نبا ةياور نم هنأل ؛ حيحص وه لب : لوقأو . «يقهيبلا هركذ « لسرم دهاش هلو»
 ينغلادبع لاق امك ؛ هنع يرقملاو كرابلا نبا ثيدح كلذكو ‹ حيحص هنع هثيدحو ؛ ةعيهل نبا
 . «بيذهتلا» رظنا . امهريعو يجاسلاو ديعس نبا

 . «دواد يبأ حيحص» رظنا . هريغ نع دواد وبأو . هريغو يقهيبلا بهو نبا نع هاور

 ! مهو يذمرتلل هوزعو

 . حرش -و (۳)

 )٤( «هحیحص» رظنا ؛ دواد يبأ دنس فالخب ؛ ؛ حيحص هدنسو : تلق )۳۸۳( .

 اا



 ةريره يبأ ثيدح ۸ اهنايبو ةساجنلا ةلازإ باب "٠ ةراهطلا باتك ١
007 

 هرييغتو , ًاضيأ ًافوقوم اهنع دواد وبأ هاور . نارفعز وأ « ةرفصب هريغتلف ؛ بهذي

 . هنع ًاهزنت هنول ةيطغتل لب ؛ هنيع علقل سيل نارفعزلاو ةرفصلاب
 ةساجنلا رثأ عطقل ؛ داحلا لامعتسا بجي ال هنأ نم انرشأ امل ليلد ثيدحلاو

 . ةيعفاشلاو « ةيفنحلا نمو « تيبلا لهأ نم ةعامج ذخأ هبو . اهنيع ةلازإو

 نوكي نأ ةراهطلا نم دوصقملا نأب  ةيوداهلا مهو  داحلا بجوأ نم لدتساو

 كنع هيطيمأو « هيصرقا» : ثيدحلو « ةنيز نسحأو ةئيه لمكأ ىلع ىلصملا
 . «ةرخذإب

 لوألا لوقلا نأو بولطملا ديفي هركذ ام نأ تفرع دقو : «حرشلا» يف لاق

 . همالك اذه ؛ رهظأ

 نم ردّسلاو ؛ ردسلاو ءاملاب ضيحلا مدل لسغلاب رمألا درو دق : لاقي دقو

 يف قلطأ ام هب دّيقيف ؛ تفرع امك  ةحصلا ةياغ ىف هب دراولا ثيدحلاو « داوحلا

 ااا نم ویک هع یاو لو + نيل مدي داتا ناسا سیو را
 ثيدحو « (هرثأ كرضي الو» : ثيدح لمحيو ‹ سايقلا طورش ققحت مدعل كلذو

 . داح ا دعب : يأ ؛ بهذي ملف : اهلوقو « ةشئاع

 موحلو «رمخلا : ىلع تاساجنلا نم تلمتشا بابلا اذه يف ثيداحألا هذهف

 فنصملا لخدأ ولو« ضيحلا مدو « مالغلاو « ةيراجلا لوبو ٠ ينملاو  ةيلهألا رمحلا

 . هجوأ ناكل « بابلا اذه يف هوحنو « يدألا غابدو « دجسملا يف يبارعألا لوب



 ءوضولا ىنعم ش ءوضولا باب - ٤ ظ ةراهطلا باتك ١

 لا بايع
 ردصمو . !'”هؤام : حتفلابو « لعفلا : مضلاب يتأي ءوضولا : «سوماقلا» يف

 تأضوت : لاقي . ءاما امهب ىنعي دقو ءردصملا امهب ىنعُيو « ناتغل وأ ءاضي

 ىلأ ا ل توو الل

 ٠ نم نيخيشلا دنع تبث دقو « ةالصلا طورش مظعأ نم ءوضؤلا نأ ملعاو
 ثدحأ اذإ مك دحأ ةالص لبقي ال هللا نإ» :  ًاعوفرم - ةريره يبأ ثيدح

١ 
e 

 نم هتضيرف هللا لزنأو . «ناميإلا رطش ءوضولا» : ثيدح تبثو < «ًأاضوتي ىتح

 , [:ةدئاما] ةيآلا 4ةالّصلا ىَلِإ ْمتْمُق اَذِإ اوُنَمآ َنيِذْلا هيأ اي : هلوق يف ءامسلا
 ؟ةكمب وأ « ةنيدملاب ءوضولا ضرف ناك له : ءاملعلا فلتحخاو < ةّيندم يهو

 . "”هفالخ ىلع ضهانلا صنلا مدعل ؛ ةنيدملاب ضرف هنأ ىلع نوققحم اف

 هريغو كلام دنع ةريره يبأ ثيدح اهنم ؛ ةريثك لئاضف ءوضولا يف دروو
 ههجو نم تجرخ ؛ ههجو لسغف « نمؤملا وأ ملسملا دبعلا أضوت اذإ» : ًاعوفرم

 نم قتشم وهو . نارمألا امهنم لك يف يكحو ؛ امهيف روهشملا وهو» : «حتفلا» يف لاق )١(
 . «ةءاضولا

 وأ « ءايلا وأ مالا وأ ٠ نيغلا ىلإ ءارلا نم وأ « ءاشلا ىلإ نيسلا نم ناسللا لؤحت : مضلاب ()
 اك هناسل 3 3 5 نأ 0 فرح ىلإ فرح نم

 . (۲۹۳/۷) «بهاوملا ىلع يناقرزلا» رظنا ! ثيداحألا ضعب يف ةكم يف ءوضولا

 . كلام قيرط نم هاجرخأ ؛ يذمرتلاو ملسمك 69
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 ءوضولا لئاضف ءوضولا باب - ٤ ةراهطلا باتك ١

 ؛ هيدي لسغ اذإف ؛ ءاملا رطق رخآ عم وأ « ءاملا عم هينيعب اهيلإ رظن ةئيطخ لك

 اذإف ء ءاملا رطق رخآ عم وأ « ءاملا عم هادي اهتشطَب ةئيطخ لك هيدي نم تجرخ

 رطق رخآ عم وأ « ءاملا عم هالجر اهتشَم ةئيطخ لك تجرخ ؛ هيلجر لسغ

 . «بونذلا نم أيقن جرخي ىّتح < ءاملا

 مضب  ىحبانصلا لا دمع د نم ايفا كاا هجرخأ ام هنم لمشأو

 نم نطب حبانص ىلإ ةبسن ؛ ةلمهم هرخأ ةدحوملا رسكو نونلا حتفو ةلمهملا داصلا

 نمؤملا دبعلا أضوت اذإ» : لاق غدي هللا لوسر نإ : لاق « "'ىباحص وهو « دارم

 ‹ هفنأ نم اياطخلا تجرخ ؛ رثنتسا اذإو ‹ هيف نم اياطخلا تجرخ ؛ ضمضمتف

 رافشأ تحت نم جرخت ىتح . ههجو نم اياطخلا تجرخ ؛ ههجو لسغ اذإف

 ‹ هينذأ نم جرخت ىتح « هسأر نم اياطخلا تجرخ ؛ هسأرب حسم اذإف « هيدي

 ‹ هيلجر رافظأ نم جرخت ىتح « هيلجر نم اياطخلا تجرح ؛ هيلجر لسغ اذإف

 . ثيداحأ ةدع امهانعم ىفو . «هل ةلفان هتالصو دجسملا ىلإ هيشم ناك مث

 هنأ ىلع نوققحملا « فالخ هيف ؟ةمألا هذه صئاصخ نم ءوضولا له مث

 . ليجحتلاو ةرغلا اهصئاصخ نم يذلا انإ ؛ اهصئاصخ نم سيل

 ىلع هدر يف يبهذلا لاق نكل ! امهريغو يرذنملا مث مكاحلل عبات كلذ يف وهو ! لاق اذك )١(

 : ناطقلا نبا

 لل ىبنلا ةافو دعب همودقل ؛ ًاّيباحص نوكي نأ داك»

 ! ةظوفحم ريغ اهلعلف ؛ (ةيدومحم - ۲/۲۹4) «بيغرتلا» ىف

 . (ةبسنلاب روهشم « همسا ىف فلتخم وهو .

 ا



 ةريره يبأ ثيدح ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 ْنأ الول» : لاق هنأ : لو هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - ۲۹

 دمحأو كلام هجرخأ . وضو لك عم كاوُسلاب مهترمأل ؛ يتّمأ ىلع قشأ

 ( . ًاقيلْعَت يراحُبلا ةركذو « ةيزخ نبا هححصو « يئاسنلاو

 نأ الول» : لق هنأ: فلو هللا لوسر نع هنع هللا ا

 دمحأو كلام هجرخأ . ا يم ىلغ قش

 : ( قيلت يراخبلا هركذو « ةميزخ نبا هححصو « يئاسنلاو

 دحلا : «حرشلا» يف "لاق رثكأف وار هدانسإ لإ ند عب و ناحل

 وا

eيراخبلا نأ معزف ؛ دن يدل !" 

 ‹ نيخيشلا نم 3200111

 « ناخيشلا ي ةدمع» ثيداحأ نم وهو
 | . «ةالص لك دنع» : ظفلب هنأ الإ

 : ظفلب هاجرخأ اغنإو 1 ملسم الو وه الل ؛ (ءوضو لك علا ظفلب ًالوصوم هوري ملو )1

 . «ةالص لك عم» : لاق يراخبلا نأ الإ ؛ «ةدمعلا» نع ىتأي امك ؛ «ةالص لك دنع»
 . ةريره يبأ نع قرط ثالث نم - مهري غو  فلؤملا مه ركذ نم هلصو دقف ؛ قلعملا ظفللا امأو

 . ةحيحص اهلكو

 : (مايصلا) يف هلوقب هايإ هقيلعت يف همزجب ؛ هحيحصت ىلإ يراخبلا راشأو

 . يبرغملا : نع 00(



 ةريره يبأ ثيدح 4 ٠ ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١
 ا ا ا ا ا و ا

 هيلع يلع نع : اهنم « ةباحصلا نم ةدع نع ثيداحأ ةدع هانعم ىفو

 دنع ةبيبح مأ نعو « "يذمرتلا دنع دلاخ نب ديز نعو « دمحأ دنع مالكا

 ؛ ميعن يبأ دنع سنأو « رباجو « دعس نب لهسو «رمع نب هللا دبع نعو « دمحأ

 مام دنع ةشئاعو « سابع نبا ثيدح نمو « يذمرتلاو دمحأ دنع بويأ ىبأو

 . «مفلل ةرهطَم كاوّسلا نإف ؛ اوكوَست» : ثيدح نم هب رمألا دروو « دواد يبأو

 هب رمألل نأ ىلع ةّلاد ةديدع دهاوش هل نكلو « فعض هيفو « هجام نبا هجرخأ

 لاصخ نم هنأو « "نيلسرملا ننس نم كاوسلا نأ : ثيداحأ ىف دروو  ًالصأ

 ةالصلا ىلع اهل كاتسي يتلا ةالصلا لضف نأو « تاراهطلا نم هنأو « "ةرطفلا

 « مكاحلاو « ةيزخ نباو  دمحأ اهجرخأ « ًافعض نوعبس اهل كاتسي ال يتلا

 ةئام ىلع ةدايز كاوسلا يف ركذ دق : «رينملا ردبلا» يف لاق . مهريغو « ينطقرادلاو

 نم ريثك اهلمهي مث « ةريثكلا ثيداحألا اهيف ىتأت ةنسل ًابجعاوف « ثيدح

 ! ةميظع ةبيخ هذهف ؛ ءاهقفلا نم ريثك لب ؛ سانلا

 ىلعو ؛ لعفلا ىلع قلطي ةغللا يف  نيسلا رسكب  كاوّسلا ظفلو ؛ اذه

 : حالطصالا يف هب داريو . بُتُكو باتكك ؛ كوم هعمجو « ثّنَوُيو « رّكذُيو « ةلآلا

 )١( هنعنع دقو ؛ قاحسإ نبا هيفو ! هححصو .

 : هيفو ؛ حيحص دنسب ىرخأ قيرط نم )١١7/4( دمحأ هاور نکل

 ةالصلا ىلإ ماق املك « بتاكلا نذأ نم ملقلا عضوم هنم كاوسلا عضي دلاخ نب ديز ناكف

 . هعضوم ىلإ هدر مث : يذمرتلا داز . كاتسا

 . ض . ت (۲)

 .م(9)



 ةريره يبأ ثيدح - ٩ ءوضولا بايد ٤ | ةراهطلا باتك ١

 ددعو : تلق . اهريغو ةرفصلا بهذتل ؛ نانسألا يف هوحن وأ  دوع لامعتسا
 لجرلا !هللا لوسر اي : تلق : ةشئاع ثيدحل ؛ عرشي - اشا ناس الا تاد
 هعبصأ لخ ديا : لاق ؟عنصي فيك : تلق « «معن» : لاق ؟كاتسيأ « هرف بهذي

 . "!فعض هيفو « «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ . (هيف يف

 نابلا ثيدحو ؛ هبوجوب ليقو « ءاملعلا ريهامج دنع ةّنس وهف هّمكُح امأو
 هنإف ؛ باجيإ رثأ : يأ ؛ «مهترمأل» : ثيدحلا یف هلوقل ؛ هبوجو مدع ىلع ليلد
 . ةيرم الب تبث تبث دق هنإف ؛ سدْنلا رمأ ال < ةقشملا لجأل ؛ هب رمألا كرت

 هنأ : «حرشلا» ي ىفو « ءوضو لك دنع وهو < هتقو نييعت ىلع لد ثيدحلاو
 : تاقوأ ةسمخ يف هبابحتسا دتشيو « تاقوألا عيمج يف بحتسي

 نمك ؛ رهطتم ريغ وأ « بارت وأ « ءامب ًارهطتم ناك ءاوس ؛ ةالصلا دنع : اهدحأ
 "0 الو . ءام دجي مل

 . ءوضولا دنع : يناثلا

 . نآرقلا ةءارق دنع : ثلاثلا

 . مونلا نم ظاقيتسالا دنع : عبارلا

 . مهلا رّيغَت دنع : سماخلا

 NE - ةالصلا دنع: كاوسلا يف يأ هيف رسلا : ديعلا قيقد نبا لاق
 اراهظإ ؛ ةفاظنو لامك ةلاح يف نوكن نأ هللا ىلإ برقتلا لاوحأ نم لاح لك يف

 )١( «عمجملا» يف امك ؛ فيعض وهو ؛ يراصنألا هللادبع نب ىسيع : هيف نإف )۲/٠٠١( .

١١٠ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ٩ ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا باتك ١

 سي« اا
 هسا سس سس

 مف ىلع هاف عضي هنأ وهو « كلَملاب قلعتي رمألا كلذ نإ : ليق دقو.. ةدابعلا فرشل

 . ""نسح هجو وهو « كلذ لجأل كاوسلا نسف ؛ ةهيركلا ةحئارلاب ىذأتيو ئراقلا

  راطفإ يف اهل كاوّسلا بابحتسا يف ةالص صخي ال هنأ ثيدحلا رهاظ مث

 هب بهذي المل ؛ موصلا يف لاوزلا دعب ْنَسُي ال : لوقي يعفاشلاو  مايص الو

 . "!ىلاعت هللا ىلإ بوبح ا مفلا فولخ

 الو ‹ ةدعملا ولخ نع رداص هنإف ؛ فولخلا هب بهذي ال كاوسلا نأب : بيجأو

 دنع» : ثيدح هل لدي امك ؛ ًائضوتم ناك نإو « يلصملل كلذ نسي له مث

 ثيدحل ؛ ءوضولا دنع الإ نسي ال : ليقو « كلذ نسي ؛ معن : ليق «؟ةالص لك

 لك ءوضو دنع دارملا نأب « «ةالص لك دنع» قالطإ ديقي هنأو « (ءوضو لك عما

 دق ناك نإف ؛ كاوّسسلا عرش هلجأل يذلا ىنعملا ظحالي هنإ : ليق ولو « ةالص

 هل ام لكأ : یهو « تركذ ىتلا تاريغملا دحأب مفلا هيف ريغتي ليوط تقو ىضم

 عرش ؛ برشلاو لكألا كرتو « مالكلا ةرثكو « توكسلا لوطو ‹ ةهيرك ةحئار

 . اهجو ناكل ؛ الف الإو « ًاضوتي مل نإو « كاوسلا

 سأب ال ديج دانسإب رازبلا هاور . كلملا نع هركذ ام ىنعمب يلع ثيدح هل دهشيو : تلق (1)

 . )٠١7/١( «بيغرتلا» يف امك ؛ هب

 هنإ : لاقو « هرخآو راهنلا َلوأ ًأسأب هب َرَي مل هنأ يعفاشلا نع يذمرتلا لقن نكل : تلق (۲)
 . ءاملعلا رثكأ لوق

 هتيب نم جرخي لو هللا لوسر ناك ام : لاق ینهجلا دلاخ نب ديز ثيدح هل دهشي امو : تلق (۴)

 . )٠١١/١( «بيغرتلا» ىف امك ؛ هب سأب ال دانسإب يناربطلا هاور . كاتسي ىتح ةالصلا نم ءيشل
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 نارمح ثيدح ٠ ءوضولا باب - ٤ ةراهطلا ںاتک ۔ ١

 هب نوديريو «دوعلا وحن : يأ ؛ هوحن وأ : احالطصا كاوسلا مسر يف هلوقو
 نأ نسحألاو « نانشألاو ‹ ةنشخلا عبصألاو « ةنشخلا ةقرخلاك ريغتلا ليزي ام لك
 ديدش الو« د نوي ا ا اا . أطسوتم كارأ دوع كاوسلا نوكي
 . هتلازإ داري ام ليزي الف ةبوطرلا

 مذ. تاّرم ثا هْيَفَك لسع موضي اعد نامش نأ : ا ۳١

 هدي لَسَع مث« تاّرم ثالث ُهَهْحَو لّسغ مث رشم رشنتساو ؛ وش ىش شاۋ 2. ضّمضَمَت

 ارب ع مل« كلذ لم رشي م تاز تالت تزل یل ! ىَتْمُيلا

 رار ار ا E ل

 رو 2 جبت

 . هيلع قفتم . اذه يئوضُو وحن ًاضوت زی هلل لوسَر تیار : ل
 حتفب نابأ نبا وه « ءارلابو بلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا مضب : : (نارمح نعو) .

 ديلولا نب دلاخ هل هلسرأ « نافع نب نامثع ىلوم وهو « ةدحوملا فيفختو ةزمهلا

 , نافع نبا وه : (نامثع نأ) نامثع هقتعأف « هيزاغم يف هابس نم ضعب نم
 ثالث هيفك َلَسَغَف) هب ًاضوتي ءا : يأ : (ءوُضَوب اعد) ًابيرق هتمجرت يتأت

 دنع امهلسغ وه سيلو « ءاملعلا قافتاب ءوضولا ننس نم اذه :(تارم

 دارأو ‹ ظقيتسا ولف « ءوضولا ةنس اذه لب ؛ هثيدح يتأيس يذلا ظاقيتسالا
 ءوضولل مث « تارم ثالث ظاقيتسالل امهلسغي هنأ نيثيدحلا رهاظف ١ ءوضولا

 . "”امهلخادت لمتحيو ‹ كلذك

 )١( ظفلب (۱۲۸ص) ظاقيتسالا نا ا رهاظلا وه اذه لب : تلق :

 ًاضوتف « همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ) . .

 ؟ ١١



 نارمح ثيدح _ ۰ ءوضولا باب 5 ةراهطلا باتك ١
 ااا ما ا سلا سلا

 نأ اهلامكو , هجمي مث مفلا يف ءاملا لعجي نأ : ةضمضلا : (ضّمْضَمَت مث)

 : «سوماقلا» يفو ؛ «حرشلا» يف اذك « هجم مث « هريدي مث « هيف يف ءاملا لعجي

 هنم لعجي ملو « كيرحتلا هامسم نم لعجف ؛ مفلا ىف ءاملا كيرحت : ةضمضملا

 يف نکل "نال وأ «ةم كلف لمف له ؛ امنع ثيدح يف كذب ملو « جملا

 لعف ؛ ىرسيلا هديب رثنو « قشنتساو « ضمضم هنأ : مالّسلا هيلع يلع ثيدح

 لاصيإ : قاشنتسالا : (قشنتس او) ٍةِللَي هللا يبن روهط اذه : لاق مث ءاثالث اذه

 دنع راثنتسالا : (رثنتساو) هاصقأ ىلإ سفنلاب هبذجو « فنألا لخاد ىلإ ءال

 دعب فنألا نم ءاملا جارخإ : ءاهقفلاو « نيثدحلاو «ةغللا لهأ روهمج
 لاش ے

 نايب هيف : (ىنمُيلا هدي لّسغ مث « تاّرم ثالث ةهجو َلَسَغ مث :) ''قاشنتسالا

 نم (57/1) يقهيبلا هاورو . نامثع نع نيقيرط نم دواد وبأ كلذ ركذ دق ؛ ىلب : تلق (1)
8 : 

 : ظفلب (۲۱/۱) «يناعملا حرش» يف ثلاث قيرط هلو

 . ًاثالث ًاثالث ًاضوت

 نب هللادبع نع امهريغو «نيحيحصلا» ىفف ؛ قاشنتسالاو ةضمضملا ةفص امأو : لوقأ (۲)

 : ةياور يفو . ًاثاللث ی ذ لعفف ؛ ةدحاو فك نم قشنتساو ضمضم للك هللا لوسر نأ : ديز

 نأب» : «بهاوملا حرش» يف يناقرزلا لاق . تافرغ ثالث نم رثنتساو قشنتساو ضمضمف

 «ةيكلاملاو ةيعفاشلا دنع حجرملا اذهو « كلذك ةثلاثو ةيناث مث « ةفرغ نم قشنتساو ضمضق

 : «ملسم حرش» يف يوونلا لاقو . ىهتنا

 : هجوأ ةسمخ لضفألا يفؤ»

 . اهنم قشنتسي مث ةدحاو لك نم ضمضمتي ؛ تافرغ ثالثب قشنتسيو ضمضمتي : لوألا

 3 . ثالث اهنم قشنتسي مث « ًاثالث اهنم ضمضمتي ؛ ةدحاو ةفرغب امهنيب عمجي : ىناثلا
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 نارمح ثيدح ٠ ءوضولا باب - 5 | ةراهطلا باتک ١

 ميلا مدقي هنأو « ةيآلا ٠[ :ةدئالا] 4ْمكيِدْيأَو) : هلوق نم ةيآلا يف لمجأ ال
 مث اهنم ضمضمتي ص ي مث ‹ قشنتسي مث اهنم صمصمتي 5 ي نكلو « ةفرغب ًاضيأ عمجي : ثلاثلا ا
 ( . قشنتسي مث اهنم ضمضمتي مث « قشنتسي

 . الث ىرخألا نم قشنتسي مث «ًاثالث امهادحإ نم ضمضمتيف ؛ نيتفرغب امهنيب لصفي : عبارل ظ
 : لاق  ةيفنحلا انتمئأ بهذم ريخألا اذهو : تلق - تافرغ ثالثب قشنتسي مث « تافرغ ثالثب ضمصمتي ؛ تافرغ تسب لصفي : سماخلاو

 «ملسم»و ‹ «يراخبلا» يف ةحيحصلا ثيداحألا تءاج هبو « لوألا .هجولا حيحصلاو»

 ؛ انركذ امك ؛ تافرغ ثالثب عمجلا ىلإ ريصملا نيعتيف ؛ فيعضف « لصفلا ثيدح امأو . امهريغو
 : رخآ عضوم يف لاقو . «روكذملا ديز نب هللادبع ثيدحل

 قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةنسلا نأ : راتخلا حيحصلا بهذملل ةرهاظ ةلالد ثيدحلا اذه ىف»
 يف ميقلا نبا لاقو . ىهتنا «اهنم ةدحاو لك نم قشنتسيو ضمضمتي ؛ تافرغ ثالثب نوكي نأ
 : «داعملا داز»

 لصي ناکو < تافرغ ثالثب ةراتو « نيتفرغب ةراتو « ةفرغب ةرات قشنتسيو ضمصمتي ناكو)»
 الإ ةفرغلا ىف نكمي الو « هفنأل اهفصنو همفل ةفرغلا فصن ذخأيف ؛ قاشنتسالاو ةضمضملا نيب
 لصولا ناك قلو هيده نأ الإ ؛ لصولاو لصفلا امهيف نكميف ؛ ثالثلاو ناتفرغلا امأو . اذه
 يف يور ام حصأ اذهف : لاق مث « مدقتملا هللادبع ثيدح ركذ مث . «نيحيحصلا» يف امك « امهنيب
 ثيدح ىف نكل . ةتبلأ حيحص ثيدح يف امهنيب لصفلا ئجي ملو « قاشنتسالاو ةضمضلملا
 . قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفي الو هللا لوسر تيأر» : هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط
 لاقو . همالك ىهتنا . «ةبحص هدحل فرعي الو ؛ هدج نع هيبأ نع ةحلط نم الإ يردن ال نكلو
 : «يوونلا حرش» يف يبرعلا نبا

 يف ڳچ يبنلا تيأر : لاق يسيقلا دمحأ نب فسوي نب دمحم هللادبع وبأ انخيش ىنربخأل
 . ىهتنا يمن : لاق ؟ةدحاو ةفرغ يف قاشنتسالاو ةضمضملا نيب عمجأ : هل تلقف « مان

 5 0 .٠ ًاسانئتسا اذه تركذ اغنإو
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 تارمح ثيدح م٠ ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا باتك ٠

 ج ا ص لل ا

 . امهحتفبو هئاف حتفو هميم رسكب : (قفرملا ىلإ)

 : ىنعمب لمعتست دقو « ءاهتنالل لصألا ىف « ٦[ : ةدئاملا] * ىلإ# : ةملكو

 ىلع ءاملا ريدي ناک :رباج ثيدح ىف اهن ةأر هنأ ثيداحألا تنيبو ؛ مع

 حسم ىتح « نيقفرملا ىلإ هيدي لسغ هنأ نام هوقو ةفص ىف  نسح

 يف رجح نب لئاو ثيدح نم '"يناربطلاو رازبلا دنع وهو « نيدضعلا فارطأ
 نم يناربطلاو يواحطلا يفو . قفارملا زواج ىّتح « هيعارذ لسغو : ءوضولا ةفص

 ىلع ءاملا لاس ىتح « هيعارذ لسغ مث : هيبأ نع "داع نب ةبلعث ثيدح

 يج يبنلا ىلع تلخد : لاق هدج نع روكذملا ةحلط ثيدح وهف ؛ ةيفنحلا انئاملع ةجح امأو =

 . قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفي هتيأرف « هردص ىلع هتيحلو ههجو نم ليسي ءاملاو « ًاضوتي وهو

 يف امك  دمحأ لاقف ؛ هيف فلتخا دقو « ميلس يبأ نب ثيل هدانسإ يف نكلو ؛ دواد وبأ هاور

 :  «بيهذتلا ةصالخ»

 . «ثيدحلا برطضم»

 . هتبحص ىف فلتخا ةحلط دجو

 . ملعأ هناحبس هللاو . هتحص ىف هيلع قفتملا هللادبع ثيدح مواقي ال ذئنيحف

 ! قاحسإ نبا ةنعنع (؟١ص) هدنع هيف نأ الول ؛ لاق امك وه : تلق (۱)

 . (۲۳۲/۱) «عمجم» (۲)

 . ةدحوملا فيفختو ةلمهملا رسكب (۴)

 امهو ؛ عيبرلا نب سيق نع يناّمحلا هيف ؛ فيعض دنسب (۲۲/۱) «يناعملا حرش)» يف هثيدحو

 . نافيعض

 : «بيرقتلا» يف لاق ؛ ةبلعثو

 : «لوبقم»

 ه١١



 : : نارمح ثيدح ٠ ا ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا ناتك ١

 . ًاضعب اهضعب يوقي ثيداحألا هذهف « هيقفرم
 نوكت نأ لمتحي ةيآلا يف « [؟ : ةدئاملا] «ىلإ# : هيوهار نب قاحسإ لاق

 : يعفاشلا لاق « عم ىنعمب اهنأ ةنسلا تنيبف « عم : ىنعمب نوكت نأو « ةياغلا : ىنعمب
 ليلدلا نأ تفرع اذهبو ‹ ءوضولا يف نيقفرملا لوخد باجيإ يف ًافالخ ملعأ ال
 ةياغلا : ىنعم ديفي (ىلإ) : ظفل : يرشخمزلا لاق . قفارملا لوخد ىلع ماق دق

 ةلثمأ ركذ مث ؛ ليلدلا عم رودي رمأف « اهجورخو مكحلا يف اهلوخد امأف ء اقلطم
 مث« ترسم ثالث) اهلوخد ىلع ليلدلاانهه ماق دق هنأ تفرع دقو ؛ كلذ
 . تارم ثالث قفرملا ىلإ : يأ : (كلذ ّلثم ىرسُيلا

 ىدعتي تدني . ءابلاب نايتإلا يف ةيآلل قفاوم وه : '' !(هسأرب م حسم مث)

 وا

 تلخد : ليقو ء اهتابثإو اهفذح زوجي ؛ ةيدعتلل انه ءابلا نإ : يبطرقلا لاق

 ال ةغل حسملاو « هب ًالوسغم يضتقي ةغل لسغلا نأ وهو « هديفت ىنعمل انهه ءابلا
 . ءام ريغب ديلاب حسملا أزجأل ؛ مكسوؤر اوحسما : لاق ولف « هب احوسم يضتقي

 : هيف لصألاو « بلقلا باب نم وهو « ءاملا مكسوؤرب اوحسماف : لاق هنأكو
 ظ . مكسوؤر ءاملاب اوحسماف

 ال ةيآلاو : اولاق ؟هضعب وأ « سأرلا حسم بجي له ءاملعلا فلتخا مث
 لمتحي :٠[ ةدئالا] (مكسوؤرب اوحسماو» : هلوق ذِإ ؛ هنيعب نيرمألا دحأ يضتقت

 )١( يراخبلا امهدحأ نسح ؛ ؛ هنع نينسح نيدنسب دواد وبأ اهجرخأ ؛ (اثالثإ : ةياور يف داز .

 ظ . يوونلا رخآلاو
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 نارمح ثيدح ۔ ۰ ءوضولا باب  ؛ ةراهطلا باتك ١
 ا ا ا ا ا ل سا

 ؛ هباعيتسا مدع الو « هباعيتسا ىلع ةيآلا يف ةلالد الو « هضعب وأ سأرلا عيمج

 يلامتحا دحأل ةنيبم تدرو ةنسلا نإ : لاق ‹ هضعب حسم ئزجي : لاق نم نکل

 ء ًاضوت قي هلل لوسر نأ : ءاطع ثيدح نم“ 'يعفاشلا هاورام وهو« ةيآلا

ضتعا دقف ؛ ؛ السرم ناك نإو وهو « هسأر مدقم حسمو « هسأر نع ةمامعلا رسحف
 د

 اب دضع دقف ؛ لوهجم هدنس يف ناك نإو وهو « سنأ ثيدح نم ًاعوفرم هئيجمب

سم هنأ : ءوضولا ةفص يف نامثع ثيدح نم روصنم نب ديعس هجرخأ
 مدقم ح

  ضعب حسمب ءافتكالا "رمع نا و هيف ٌفلَتْحُم وار هيفو « هسأر

 ءاملعلا نمو , ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو : هريغو رذنملا نبا لاق ؛ سأرلا

 جيرج نبأ نع  فعض هيفو ؛ يبنرلا دلاخ نبا وهو  ملسم نع هتياور نم وهو : تلق )١(

 . هنعنع دقو ‹ سلدم وهو ؛ هنع

 يف هتنيب امك ؛ نالوهجم هيفو ؛ دواد يبأ دنع  حراشلا هيلإ راشأ يذلا - سنأ ثيدحو

 . (۱۹) «دواد يبأ فيعض»

 ! ةمامعلا ىلع ليمكتلا يفن هيف سيل  هلبق ام اذكو هفعض عم وهو : تلق (۲)

 ةدايزو ؛ باتكلا يف امهيلإ راشملا « رباجو ةريغملا ثيدحك ؛ ةحيحصلا ثيداح ألا هتتبثأ دقو

 اهب لمعلا بجي يتلا يهف ؛ ةلوبقم ةقثلا

 يوارلا اذه نأ هيفو ؛ اهيلع مالكلاو ةثالثلا قرطلا هذه )۲۳٤/۱( «حتفلا» يف تيأر مث

 . يقشمدلا كلام يبأ نب ديزي نب دلاخ وه ؛ هيف فلتخلا

 هب داهشتسالا حصي الف ؛ نيعم نبا همهتا دقو : تلق

 : هيبأ نع ملاس نع )۱۸/١( يواحطلا هاور (۳)

 . حيحص هدنسو . هسأر مدقمب حسمي ناك هنأ

 . ًاضيأ حيحص هدنسو . هب رمع نبا نع عفان نع رخآ قيرط نم )٦۱/۱( يقهيبلا هاورو
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 نارمح ثيدح ۔-١ ءوضولا باب - ٤ ةراهطلا باتك ١

  ةريغملا ثيدحل ؛ ؛ ةمامعلا ىلع ليمكتلا عم ضعبلا حسم نم دب ال : لوقي نم
 يف هركذ امك ؛ سأرلا حسم راركت ةياورلا هذه يف ركذي ملو « ملسم دنع رباجو
 مدعو. ا ؛ ةضمضملا يف ًاضيأ راركتلا ركذ ىوط دق ناك نإو « اهريع
 . كلذ يف مالكلا يتأيو « هيف ليلد ال ركذلا

 ؛ كلذ يف مالكلا : (تاّرم ثالث نيبعكلا ىلإ ىنميلا هلْجر لّسغ مث)
 ءاهامسم ىلع قفتا دق قفارملا نأ الإ« قفرملا ىلإ ىنميلا هدي يف مدقت امك
 دنع زشانلا مظعلا هنأ روهشملا ؛ فالخ امهب دارملا يف عقوف « نيبعكلا فالخب
 مظعلا هنأ ةيمامإلاو « ةفينح يبأ نع يكحو  رثكألا لوق وهو « قاسلا ىق«
 . ةليوط تالاقمو تارظانم ةلأسملا ينو« كاوشلا دقعم دنع مدقلا رهظ يف يذلا

 ثيدح  روهمجلا هلاق ام ىلع : يأ  ةلدألا حضوأ نمو : : «حرشلا» يف لاق
 عك قزلي انم لجرلا تيأرف : ةالصلا يف فصلا ةفص يف '"ريشب نب نامعنلا
 . هبحاص بعكب

 الو ءابعك هيمسأ انأ لوقي فلاخلا نأل ؛ توب ال هلأ یب الؤاا تلق
 ىلع قلطي بعكلا ذإ ؛ ءوضولا ةيآ يف دارملا ريغ هنإ : لوقأ ينكل ؛ هيف مكفلاخأ
 رشانلا ىمس هنأ نامعنلا ثيدح يف ام ةياغو ؛ مدقلا رهظ يف ام ىلعو ءزشانا
 ةيحجرأ ناحل ءوضا ب سارح يف انديآ الور تيبس يف تع وعابع

 . دواد وبأو ١ (دراوم - مو5) نابح نبا )۲(

 ! مهو وهو ؛ ًاضيأ نيخيشلل )۲٠/۲( حراشلا هازعو
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 نارمح ثيدح ۔ ۰ ءوضولا باب  ؛ ةراهطلا باتك ١
 ا اا لاول ع أ

 ثالث نيبعكلا ىلإ : يأ : (كلذ لثم ىرْسُيلا هث) "'كلانه ةلدأب روهجتلا بهذ
 ٠

 . اذه يئوضو وحن أضوت هك هللا لوسر تيأر) نامثع : ْيأ : (لاق مث) تارم

 : (هيلع قفتم

 يئوضو وحن ًاضوت نم» : قلي هللا لوسر : يأ  لاقف : ثيدحلا مامتو

 ؛ «هبند نم مدقت ام هل رفغ , هسفن امهيف ثدحي ال ؛ ‹ نيتعكر یلص مث ءاذه

 هل ضرع ولو « ةالصلاب هل قلعت ال امو « اينّدلا رومأب امهيف هسفن ثدحي ال : يأ

 . هسفنل أثدحم دعي الو « هنع ىفع ٠ ‹ هضورع درجمب هنع ضرعأف « ثيدح

 دافأو < «مث»ب ةفوطعملا ءاضعألا نيب بيترتلا دافأ دق ثيدحلا نأ ملعاو

 ‹ ةليضف هيلع ترت تبترت لعف ةفص وه امنإ هنأل ؛ بوجولا ىلع لدي ملو « ثيلثتلا

 ىلع لدي ظفلب درو الو . هتفصب ناك اذإ الإ ةالصلا ءازجإ مدع هيلع بترتي ملو

 . هتافص باجيإ

 "بجي ال : اولاقو « ةيفنحلا هيف ْتَقَلاَتْيَف بيترتلا امأف

 هبوجو مدع ليلدو « داش فالخ هيفو ‹ عامجإلاب بجاو ريغف ثيلثتلا امأو

  اهثلث ءاضعألا ضعبو « ةرم ةرمو « نيترم نيترم أضوت كلي هنأب ثيداحألا حيرصت

 . هب الإ ة ةالصلا هللا لبقي ال هنأ ةرم ةرم ءوضو يف حرصو « كلذ فالخب 55000

 لجرلا نإف . «نيبعكلا ىلإ ىنميلا هلجر» : ثيدحلا اذه يف هلوق ةلدألا هذه نمو : تلق )١(

 ! فلاخلا ريسفت ىلع دحاو بعك الإ اهل سيل ةدحاولا

 5 لاق ترك( يدعم نب مادقملا ثيدحل - باوصلا وهو 6
 2 ًاضوتف ؛ ءوضوب قلل هللا لوسر

مضم مث « ًاثالث هيعارذ لسغ مث « أ ا ا
 ‹ ًاثالث قشنتس قشنتساو ض

 . «ةراتخلا» يف ء ءايضلاو ‹ حيحص دنسب دواد وبأو « دمحأ هجرخأ : ثيدحلا . . ًاثالع هسأرب و
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 يلع ثيدح 2 ءوضولا باب - 5 ش ةراهطلا بناتك ١

 ؛ نابجي : ليقف ء امهبوجو ىف فلتخا دقف ؛ قاشنتسالاو ةضمضلا امأو
 ىف ْعلاَبَو» : هيفو « حيحص دانسإب دواد ىبأ ثيدح ىف امهب رمألا توبشل
 « هئوضو عيمج يف امهيلع بظاو هنألو ؛ «امئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا
 متت ال هنإ) : هيفو « ىنطقرادلاو دواد ىبأ ثيدح ليلدب ؛ ةنس امهنإ : ليقو
 : ههجو لسغيف « ىلاعت هللا رمأ امك ؛ ءوضولا غبسي ىتح « مك دحأ ةالص

 ركذي ملف« «نيبعكلا ىلإ هيلجرو . هسأرب حسو , نيقفرملا ىلإ هيديو
 هللا لبقي ال يذلا بجاولا ىلع هيف رصتقا هنإف ؛ قاشنتسالاو ةمضمضلا
 5 ل رمأ هنأب رمألا ثيدح لوؤيف لئليحو < هب الإ ةالصلا

 حسمو : لاق ل يلا ءوضُْو ةفص يف  هنع هللا يضر يلع نعو ل١

 ؛ حيحص دانسإب يذمرتلاو ىئاسنلا هجرخأو ٠ دواد وبأ هج
 ظ تالا يف ءيش ٌحَصأ هنإ : يذمرتلا لاق لب

 بلاط يبأ نب يلع نسحلا وبأ نينمؤملا ريمأ وه : (هنع هللا يضر يلع نعو)
 فالخ ىلع « لاوقألا رثكأ يف روكذلا نم ملسأ نم لوأ ٠ و هللا لوسر مع نبا
 ؛ ةنس ةرشع ينامث غلب هنأ لاوقألا يف سيلو ؟همالسإ تقو ناك مك ؛ هنس يف
 هماقأف ‹ كوبت الإ اهلك دهاشملا دهش « نينس عبس ىلإ ةرشع تس نيب ةددرتم لب

 و
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 ثيدحلا يف هدورو مدعو . بوجولا وهو ؛ هرهاظ ىلع رمألاف ؛ ليوأتلا اذهل رربم ال : تلق )١(
 ىف هب رومأملا رصح ىف اصن سيل هنأل ؛ بوجولا يفني ال  هتالص ءيسملا ثيدح وهو  روكذلا
 ءىسملا همّلع ناك ام ىلعو  نآرقلا يف ام ىلع دئاز ءيشب ب يبنلا رمأي نأ زئاجلا نمف ؛ ءوضولا
 ! ًالثم ةبلعث نب مامض ثيدح يف « ةروكذملا سمخلا ىلع ةعيرشلا تابجاو يف داز امك ؛ هتالص

 ةافانم الف ؛ هجولا لسغب رمألا ىف نالخاد قاشنتسالاو ةضمضملا نإ : لاقي نأ نكمي هنأ ىلع
 ٠ . (191/1-198) «راطوألا لين» يف ثحبلا اذه مات رظناو . ذئنيح
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 يلع ثيدح . ١" ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا باتك ١

 نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ» : هل لاقو « هنع ةفيلخ ةنيدملا يف هي

 رهش نم تلخ ةرشع ينامثل ةعمجلا موي نامثع لتُق موي فلخُتسا « «ىسوم نم

 ةرشع عبسل ةفوكلاب ةعمجلا حبص دهشتساو « نيثالثو سمخ ةنس ؛ ةجحلا يذ

 نبا يقشلا ةبرض نم ثالث دعب تامو « نيعبرأ ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل
 تفل دقو « مايأو رهشأ ةعبسو نينس عبرأ هتفالخو ؛ كلذ ريغ : ليقو « هل مجلم

 يف كلذ نم ًاح اص ارطش انيفوتساو « ةمج ٌبُتُك هلاوحأ نايبو « هتافص ىف

 . «ةّيولعلا ةفحتلا حرش ةيدنلا ةضورلا»

 وبأ هجرخأ . ةدحاو هسأرب َحَّسَمو : لاق دلع يبنلا ءوضو ةفص يف )

 ىلإ هلوأ نم وول ةفص هيف ىفوتسا » ليوط ثيدح نم ةعطق وه : . ()(دواد

 مل اب حيرصتلا هيف اب فنصملا ىتأ امنإو « نامثع ثيدح دافأ ام ديفي وهو « هرخآ

 عم ؛ ةدحاو هنأ صن هنإف ؛ ةرم سأرلا حسم وهو « نامثع ثيدح ىف هب حرص

 . ءاضعألا نم هادع ام ثيلثتب هحيرصت

 نم هريغ ثلثي امك ؛ هحسم ثيلثتب موق لاقف « كلذ ىف ءامّلُعلا فلتخا دقو

 يف ركذي مل نإو « هثيلثت ثيدحلا يف تبث دقو , اهتلمج نم وه ذإ ؛ ءاضعألا

 نامثع ثيدح نم دواد وبأ جرخأ دق هنإف ؛ ءاضعألا ثيلثت هيف ركذ ثيدح لك

 كلذو « ةيزخ نبا امهدحأ ححص «'"نيهجو نم هجرخأ ؛ حسملا ثيلثت ىف

 ..ةنبلا هذه توت ىف فاك

 )١( «دواد يبأ حيحص» يف هتركذ امك ؛ ظفالا لاق اذكو . حيحص هدنسو : تلق )1١4( .

 تركذو « (45:/41) «دواد يبأ حيحص» ىف هتنيب امك « نسح امهنم لك دانسإو : تلق (۲)

 . ًاثلاث ادانسإ هيف هل
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 ظ ظ مصاغ نب ديز نب هللا دبع ثيدح 7١ ءوضولا باب - ٤ ظ ةراهطلا باتك ١

 وبأ لاق امك اهلك حاحصلا نامثع ثيداحأ نأل ؛ هثيلثت عرشي ال : ليقو

 الف ؛ فيفختلا ىلع ينبم حسملا نأبو « ةدحاو ةرم سأرلا حسم ىلع لدت - دواد

 . لسغلا ةروص يف راصل ؛ حسملا يف ربتعا ول ددعلا نأبو « لسغلا ىلع ساقي

 امك  ةميزخ نبا هححصو « وه هاور ام هضقني دواد يبأ مالك نأب بيجأو

 الف ؛ ِصّنلا ةلباقم يف سايق فيفختلا ىلع ينبم حسملا نأب لوقلاو «  هانركذ

 ؛ عراشلا نع هتوبث دعب هب ىلابي ال « لسغلا ةروص يف ريصي هنأب لوقلاف ؛ عمسي
 هنأ يف مالكلا ذإ ؛ كرتلا ةياور ترثك نإو « لعفلا ةياور ضراعت ال كرتلا ةياور مث

 . انايحأ كرت رتتو ًانايحأ لعفُت نأ اهنأش نم ؛ ةنس لب ؛ بجاو ريغ

 دانسإب يذمرتلاو يئاسنلا) مالّسلا هيلع يلع ثيدح : أ : (هجرخأو)

 درد وأ ا و (بابلا يف ءيش حصأ هنإ : يذمرتلا لاق لب ؛ حيحص

 : ضعب ىفو  ''قاشنتسالاو ةضمضملا ركذي مل هقرط ضعب يفو « قرط تس
 . . "رطقي مل ىتح « هسأر ىلع حسمو

 ةفص يف. اًمُهنع هللا يضر مصاع نب دير نب هللا دبع نعو -

 د ربو هديب لبفأف . هسأرب لي هللا لوسر حسم: لاق  ءوضولا

 ورو دسم 5505 6-0-0 اان كلك اذه )١(

 نب رزو « ريح دبعاا : يهو « طقف قرط سمخ نم هجرخأ هنأ باوصلاو ! قرط تس نم ىلع

 قاشنتسالاو ةضمضلا ركذي مل؛ (« سابع نباو ¢ ةيح يبأو « ىليل يبأ نب نمحرلادبعو ٠ شيبح

 ! ىلوألا قيرطلا ىف الإ امهنيب عمجلا ركذي ملو « ةسماخلاو ةيناثلاو ىلوألا ىف الإ

 )١( مقر) «دواد يبأ ننس» يف يذلا : تلق ٠١ حيحص هدنسو « (رطقی ل («هحيحص» نم .

۲۲ 



 مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح 7” ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا باتك ١

 ا ىلإ امهب ابعت ينس وبار قتباا كاهل ظفل يفو

 . هنم أدب يذلا ناكل ا اًمهدر

 ‹ ينزاملا يراصنألا وه : (امهنع هللا يضر مصاع نب , ديز نب هللا دبع نعو)

 كراكو یا کلا تام ف ىذلا وهو ادا ديكو راجتلا وب نام

 ديز نب هللا دبع ريغ وهو « نيتسو ثالث ةنس « ةّرحلا موي هللا دبع لتقو « ّيشْحَو

 ؛ ثيدحلا ةمئأ ضعب هيف طلغ دقو « ناذألا ىف هثيدح ىتأي يذلا ؛ هبر دبع نبا

 . هسأرب كلي هللا لوسر حسمو : لاق  ءوضولا ةفص يف -) هيلع انهبن اذلف

 ؛ هسأر رخؤم نم أدب هنأب امهب لابقإلا رسف : (هيلع قفتم . َرّبدأو هيديب '!لبقأف

 يف درو دق هنأ الإ« سأرلا رخؤم نم نوكي « ًامدقم ناك اذإ ديلاب لابقإلا نإف

 : (امهل ظفل يفو) هلوق يف رخآلا ظفللاو ٠ ا" لبقأو هيديب ربدأو : ظفلب «يراخبلا»

 .هافق ىلإ) نيديلا : يأ : (امهب بهذ ىتح . هسأر مدقمب أدب) نيخيشلل : يأ
 . ("'هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ امهدر مث

 )١( ربدلاب ةءادبلا ىلع : ربدأو . لبقلاب ةءادبلا ىلع : لبقأ : يأ .

 كلذ يف عبت حراشلاو ! اهيف ىتأي امك ؛ يراخبلا دنع ةياورلا هذه ىف نيديلل ركذ ال (؟)

 «حتفلا» يف ينالقسعلا )۲٠/١( ! اضيأ يناكوشلا هعبتو )5/1١؟1( !

 حيحص» رظنا « هريغو ًاضيأ دواد يبأو نيخيشلا ةياور يف لوألا ظفللا مات وه ظفللا اذهو (؟)

 «دواد يبأ ) )1١9هريغ لوق ىلإ تفتلي الف ؛ (ربدأو لبقأ) : هلوقل يوارلا نم ريسفت وهو ؛ .
 «دواد يبأ حيحص» رظنا « حيحص هدنسو « حراشلا هركذ يذلا مادقملا ثيدح هديؤيو )*١١( .

 هيف هلو )١١5( ظ . ةيواعم ثيدح نم دهاش

 «هلئاسم» يف امك ؛ دمحأ لاق ريسفتلا اذهبو )5( .
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 مصاع نب ديز نب هللادبع ثيدح 77 ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا باتك ١

 . ربديو امهب لبقيف هيديل ءاملا ذخأي نأ وهو « سأرلل حسملا ةفص ديفي ثيدحلا

 ظ : لاوقأ ةثالث ءاملعللو

 ىلإ امهدري مث ء افقلا ىلإ بهذيف ؛ هجولا يلي يذلا هسأر مدقمب أدبي : لوألا

 هيطعي يذلا وه اذهو ؛ هجولا دح نم رعشلا أدتبم وهو « هنم أدب يذلا ناكملا

 عجر ىّنح « امهدر مث « هافق ىلإ امهب بهذ ىتح < هسأر مدقمب أدب : هلوق رهاظ

 نأل ؛ لبقأو امهب ربدأ هنأ ةفصلا هذه ىلع دروأ هنأ الإ , هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ

 ا يي ا ا ىلإ ر را ا ج ا ةياق
 . لبقأو ربدأ : ريدقتلاف ؛ بيترتلا يضتقت

 ؛ رخؤملا ىلإ عجري مث « هجولا ةهج ىلإ ريو « هسأر رخؤمب أدبي نأ : يناثلاو
 ىلإ رابدإلاو « هجولا مدقم ىلإ لابقإلاف « ربدأو لبقأ : ظفل رهاظ ىلع ةظفاحم
 « "هسأر رخؤمب أدب : حيحصلا ثيدحلا يف ةفصلا هذه تدرو دقو  رخؤملا ةيحان

 . تالاحلا ددعت ىلع ثيداحألا ظفل يف فالتخالا لَّمحيو

 ةهج ىلإ بهذي مث « هجولا ةيحان ىلإ بهذيو « ةيصانلاب أدبي نأ : ثلاثلاو
 دصق اذه لئاق لعلو « ةيصانلا وهو « هنم أدب ام ىلإ دوعي مث « سأرلا رخؤم

 يف يراخبلا دنع امنإو ؛ «حتفلا» يف ظفاحلا هيلإ راشأ الو « انملع اميف اذه دري مل: تلق )١(

 ٠ لبقأو هب ربدأف « هسأر حسمف : ظفلب )717/١( ةياور
 أدب : يوارلا لوق فالخ هنأل ؛ داري سيلف ؛ سأرلا رخؤمب أدب هنأ مهوي هرهاظب ناك نإو ؛ اذهو

 : هسار مدقمب

 يبأ حيحص» رظنا ! حيحص ال نسح دنسب عّيبُرلا ثيدح نم حراشلا هركذ ام درو ؛ معن

 8 (111/) («دواد
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح _ ۴۳ ءوضولا بايد ٤ ةراهطلا باتك ١

 ج ج ا اس ناس ات وحلا

 ؛ ربدأو لبقأ : ظفل رهاظ ىلع ةظفاحملا عم هسأر مدقمب أدب : هلوق ىلع ةظفاحلا

 ناف + ايشنأ لبقأ هنأ قدصو « هسأر مدقم أدب هنأ قدص ؛ ةيصانلاب أدب اذإ هنأل

 . لبقلا وهو « هجولا ةيحان ىلإ بهذ

 أدب يذلا ناكلا ىلإ امهر مث افقلا غلب ىح اممم هسأر قم ىلع يك

 ٠ دارملا يف ةحضاو ةرابع يهو 1

 سأرلا ميمعت كلذ نم دوصقملا نأو « هيف رِّيَخُملا لمعلا نم اذه نأ رهاظلاو

 . حسملاب

 : لاق  ءوضولا ةفص يف - « اًمُهنع هللا يضر ٍورْمَع نب هللا دبع نعو ال٠

 رهاظ هيماهبإب حصو « هْيَنْدُأ يف نيّتحاّبسلا هّيِعَبْم يعَبإ لخذأو « هسأرب حسم م

 مير نبا اا دواد وبأ هجرخأ . هذا

 وبأ وهو ‹ ةلمهملا نيعلا حتفب : (امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو)

 يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع نب هللا دبع « دمحم وبأ وأ« نمحرلا دبع

 تناكو «ًأدباع ًاظفاح ًاملاع هللا دبع ناكو « ةنس ةرشع ثالثب هنم ربكأ هوبأ ناكو

 عضوم ىف فلتخاو « كلذ ريغ ليقو « نيعبسو : ليقو « نيتسو ثالث ةنس هتافو

 . كلذ ريغ وأ ءهرصم وأ « فئاطلا وأ « ةكمب : ليقف هتافو

 ء.هسأرب) قلي هللا لوسر : يأ : (حسم مث : لاق  ءوضولا ةفص يف -)

 ةينثت ؛ ةلمهم اهدعب فلأف ةدحومف ةلمهملاب : (نيتحابّسلا هْيَعَّبصإ لخدأو
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 ورمع نب هللا دبع ثیدح 7 ءوضولا باب ٤ ةراهطلا اتك ١

 هنأل ؛ ةحابس : تيمسو « ىرسيلاو ىنميلا ديلا ىتحبسم امهب دارأو ةحابس

 رهاظ) هيدي ىماهبإ : (هيماهبإب حسو « هْيَنْذَأ يف) حيبستلا دنع اهب راشي
 : 01( ةعزحخ نبا هححعصو ؛ ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ : هينذأ

 ل ؛ فنصملا هب ىتأ هنأ الإ « ءوضولا ةفض يف لوألا ثيداحألاك ثيدحلاو -
 رصتقا اذلو . تفلس ىتلا ثيداحألا هدفت مل يذلا , نينذألا حسم ةدافإ نم ركذ

 . ثيدحلا نم كلذ ىلع

 نب مادقملا ثيدح نم ثيداحألا نم ةدع ىف دزو دق نينذألا حسمو
 هجرخأ عيبرلا ثيدح نمو <« نسح دانسإب يواحطلاو 4 دواد يبأ دنع برکیدعم

 هللادبع ثيدح نمو « مكاحلاو ينطقرادلا دنع ا ثيدح نمو « اش دوا وبأ

 ع
 « يتأيسو . هسأر هب e ءاملا ريغ ءا هينذأ حسم ل هنأ : , هيفو ؛ ديز نبا

 لاقو ‹ ديعلا قيقد نبا هبقعت هقعت دق ناك نإو . جدو دياحملا يقهيبلا هيف لاقو

 4 نينذألا ركذي ملو ؛ هيدي لضف ريع ءامب هسأر حسمو : : ثيدحلا كلذ ىف يذلا

 . ""كلذك يدمرتلاو «تابح نبا دنع هنأب فنصملا هدّيأو

 «دواد يبأ حيحص» يف هتدروأ ؛ سابع نبا ثيدح نم دهاش 2 نسح هدنسو : تلق 0(
(۲4) . 

 نم )١١1١1  دواد يبأو « ةناوع يبأو )١45/١(« ًاضيأ ملسم دنع كلذك وه لب : تلق (۲)
 : يقهيبلا لاقو . ((هحيحص»

 ۹ مقر) ىتأي E ظفاحلا لاقو . «حصأ هنإ»

 «حصأ)» 1 يقهيبلا لوق ىنعم اذهو . «ظوفحملا وهو)»

 ! دراو ريغ هايإ ديعلا قيقد نبا بقعتف



 ةريره يبأ ثيدح "4 ءوضولا باب - ٤ ةراهطلا باتك ١

 حسم ام ةيقبب ناحسمي وأ « ديدج ءام نينذألل ذخؤي له ؛ ءاملعلا فلتخاو

 ا هيلع مالكلا ىتأيو ؛ ')|لهو اذهب تدرو دق ثيداحألاو ؟سأرلا هب

 ظقيتسا اذإ» : فِي هللا لوسر لاق : لاق هنَع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ ْنَعَو -

 . «هموُشِيَخ ىلع َْتيِبَي ناطيشلا نان و

 : 8و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : «سوماقلا» يف : (اثالث رثنتسيلف) ًاراهن وأ « ًاليل هرهاظ : ااا

 امهنيب عمُج دقو . ها . فنألا سفنب كلذ جرختسا مث « ءاملا قشنتسا : رثنتسا

 ‹ فنألا نم ءاملا عفد راثنتسالا نم داري عمجلا عمف « "'ثيداحألا ضعب ىف

 وه : («هموشيخ ىلع !''تيبي ناطيشلا نإف) فنألا ىلإ هبذج قاشنتسالا نمو

 هنيب فنألا ىصقأ يف ةنّيل قاقر ٌماظع : ليقو « هلك فنألا : ليقو « فنألا ىلعأ

 . (هيلع قفتم) كلذ ريغ : ليقو « غامدلا نيبو

 يف نأ الإ , ًاقلطم مونلا نم مايقلا دنع راثنتسالا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 . (۴۹ مقر) ظفاحلا هركذيسو « ذاشلا ثيدحلا اذه الإ ديدج ءامب حسملا يف سيل : تلق (1)

 «ةفيعضلا» ىف هتنيب امك ؛ ادج فيعض هدنسو ؛ هادي دعجءانم سأرلل اوذح» : ظفلب رخآو

(196) . 
 , ءام هفنأ يف لعجيلف ؛ مكدحأ ًاضوت اذإ» : ظفلب ةريره يبأ ثيدح ىف ةياور وهو : تلق (۲)

 . (رثنيل مث

 نإ ةتوتيبلا نأ ةغللا لهأ نع )۲/٠۲٠/١( «أطوملا حرش» ىف ربلادبع نبا ركذ : ةدئاف (؟)

 . مون ريغبو مونب ؛ ليللاب نوكت
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 ةريره يبأ ثيدح 4 ءوضولا باب ٤ ظ 1 ةراهطلا باتك ١

 نإف ؛ ًاثالث رثنتسيلف ؛ ًاضوتف همانم نم مك دحأ ظقيتسا اذإ» : يراخبلل ةياور
 مونلا ديقيو « ءوضولا ةدارإب انه هب قلطملا رمألا ديقيف « ثيدحلا «. . . ناطيشلا
 جرخ هنإ : لاقي دقو « هيف ةتوتيبلا ذإ ؛ «تيسبي : ظفل هديفي امك ؛ ليللا مانمب

 . راهنلا مونو ليللا مون نيب قرف الف ؛ بلاغلا ىلع

 بهذم وهو ‹ ةضمضملا نود راثنتسالا بوجوب نيلئاقلا ةلدأ نم ثيدحلاو

 . ةعامجو دمحأ

 ىبارعألل للي هلوقب اولدتساو « بدنلل رمألا لب ؛ بجي ال: روهمجلا لاقو

 FE ياودعو هلوق يف كلذ هل نيعو « «هللا َكلرَمأ امك ًاضوت

 حسمو « نيقفرملا ىلإ هيديو ‹ ههجو لسغيف « هللا هرمأ امك ؛ ءوضولا غبسي

 هنألو « ةعافر ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ امك ؛ «نيبعكلا ىلإ هيلجرو < هسأر

 نباو نامثعو ديز نب هللا دبع ثيدح نم قلي هثوضو ةفص تاياور نم تبث دق
 امهركذ تبثو ‹ "”هئوضو ةفص ءافيتسا عم امهركذ مدع « صاعلا نب ورمع

 . بدنلا ةلدأ نم كلذو « ًاضيأ

 )١( مدقت امك ؛ نامثع ثيدح ىف اتبث دقف ف ؛ هللا همحر فلؤملا نم مهو اذه : تلق )ص؟١١( ‹

0 i نب DDE در ييسر 

 مدقت امك ؛ نسح دنسب (174) یا ف .

 (١٠ه/١) «ةدعلا» يف حراشلا ركذ دقو ! رهاظ وه امك ؛ كرتلا ىلع لدي ال هيف امهركذ مدعو

e(١١١ص) هوحن مدقتو . قاشنتسالا كرت ام هنأ :  . 

 نيتغلاب نيترم اورثنتسا» : ظفلب ًاعوفرم سابع نبا نع راثنتسالا حص هنأ ملعي نأ يغبني امتو

 . ناطقلا نبا هححصو « («هحيحص) نم e )١18  ثالث أ

۲۸ 



 ةريره يبأ ثيدح ٠6 ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 ىلع نوكي نأ لمتحي : ضايع يضاقلا لاق « «ناطيشلا تيبي» : هلوقو

 ‹ مامتشالاب اهنم بلقلا ىلإ لصوتي يتلا مسجلا ذفانم دحأ فنألا نإف ؛ هتقيقح

 : ثيدحلا يفو « نينذألا ىوسو « هاوس قلغ هيلع سيل ام مسجلا ذفانم نم سيلو

 لوخد لجأ نم همظكب رمألا بؤاثتلا يف ءاجو « «اقلغ ُمَتْفي ال َناطْيَشلا نإ»

 نم رابغلا نم دقعني يذلا نإف ؛ ةراعتسالا لمتحيو « مفلا يف ذئنيح ناطيشلا

 . رهظأ لوألاو : تلق ‹ ناطيشلا قفاوت ةراذق ميشايخلا ةبوطر

 ‹ ءانإلا يف هدي سمعي الف ؛ هموت نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : ُهْنَعو "0

 ا ا دفوف قلقا هدي ْتَناَب نأ يردي ال هنإف ؛ ًاثالث اًهَّلِسْفَي ىّنح

 . ملسم
 ظقيتسا اذإ») ًاضيأ نيخيشلا دنع هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع : يأ : (هنعو)

 جرختسيل ةفرغملاب هدي لخدأ اذإ ام جرخ : (هدي سمغي الف « هموت نم مك دحأ
 هب داري نكل « «لخّدُي ال» : ظفلب درو دقو « ديلل هيف سمغ ال ْذِإ ؛ زئاج هنإف ؛ ءاملا

 اهلسغي ىتح) ضاّيحلاو كربلا جرخب : ءانإلا ئف) ذخألل ال « سمغلل اهلاخدإ

 . (ملسم ظفل اذهو « هيلع قفتم . "!«ُهدَي تتاب َنْيأ يرْدَي ال هنإف ؛ ثالث

 لاقو « راهن وأ « اليل همون نم ماق نمل « ديلا لسغ باجيإ ىلع لدي ثيدحلا
 امك « ليللا مون ةدارإ ةنيرق هنإف ؛ «تتاب» : هلوقل ؛ "'دمحأ ليللا مون نم كلذب

 )١( ىنطقرادلا هنسحو | حيحص هدنسو . «هذي فوطت تتاب نيأوأ) : ىنطقرادلاو دواد وبأ داز .

 هنسحو « رمع نبا نع ادهاش هل یورو .

۱۲۹ 



 دواد يبأ دنع « «ليللا نم مكدحأ ماق اذإ» : ظفلب درو دق هنأ الإ ؛ فلس

 مون يح ليلعتلا نأ هيلع دري هنأ الإ ‹ حيحص رخآ هجو نم يذمرتلاو

 . ليللا مونب راهنلا

 : ةياور ىف رمألا نأ ىلإ  امهريغو كلامو ىعفاشلا وهو  هريغ بهذو

 ركذ ا ةنيرقلاو ‹ ةهاركلل ةياورلا هذه ىف يذلا ىهنلاو « يدنلل «لسغيلف»

 يضتقي رمأب للع هنألو « "'بدنلا ليلد ةينيعلا ةساجنلا ريغ يف هركذ نإف ؛ددعلا
 : ةراهطلا لصأل ًاباحصتسا ؛ مكحلا اذه يف "بوجولا يضتقي ال كشلاو « كشلا
 . مونلا نم ظقيتسملا يف اذهو « تالسغلا ثالثلاب الإ ةهاركلا لوزت الو

 ‹ ءوضولا ةفص يف رم امل ؛ هل بحتسيف « مون ريغ نم ءوضولا ديري نم امأو

 : هيف يهنلا دورو مدعل ٤ كرتلا هرکی الو

 )۲/۱۲١/١(: ٠ «أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا لاق =
 يغبني ال : هيوهار نب قاحسإ لاقو . ةلأسملا هذه ىف دمخأو نسحلا لوقب لاق ًادحأ ملعأ الور

 مون يف سايقلاو : لاق « ءوضولا اهلخدي نأ لبق هدي لسغي نأ الإ اليل وأ ًاراهن ظقيتسا دحأل
 يف راهنلا مونو . بلغألا ىلع تيبملا ركذ جرح امنإ» : ربلادبع نبا لاق . «ليللا مون لثم هنأ راهنلا

 اک ی اک يأ را ی ی

 | ظ ! ىوعد درجم )١(
 مهلزنأف ؛ ًاموق ترصاح اذإ» : ًاعوفرم ةديرب ثيدح رم تبث دقف ! اذه هجو يردأ ال (؟) ٥
 لاق . E يودع ال كات األ يقام ع رمل الو هاب لا

 : )١11١1١/1١( «ةدعلا» يف حراشلا

 ب EE E يانبع
 . «مهرصاح نم مكح



 ةربص نب طيقل ثيدح - 5 ءوضولا باب - ٤ . ةراهطلا باتک ۱٠

 ىرد ول هنأو ديلا يف ةساجنلا لامتحال ؛ رمألاو ىهنلا نأ ىلع "اروهمجلاو

 نأ هل هركُي الف « ۔ اهلاح ىلع يهو ظقيتساف اهيلع فل نمك هدي تتاب نيأ
 . ظقيتسملا يف امك ؛ ًابحتسم اهّلْسَغ ناك نإو « هدي سمْغَي

 مهلوقو « نقيتملاو « كاشلا نيب قرف الف ؛ دّبعت لسغلاب رمألا : نولوقي مهريغو
 . فلس امك ؛ رهظأ

 ا : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةربّص نب طيقل نعو 0

 . «امئاص نوكت نأ الإ « قاشنتسالا يف ْعلاَبو « عباسمألا َنْيَب للَحو ء ءوضولا

 س جم

 . ةميزخ ربا ت ضو ةعبرألا هجرخأ

 : «نضمضَمف : تأصضوت اذإ» : ةياور ىف دواد ىبألو

 هللا يصر ةربص نيا) رماع نبا ‹ فاقلا رسكو ماللا حتفب :(طيقل نعو)

 دبع نبا فاك روا ك ةا ريكو ةلمهملا داصلا حتفب : (هنع

 : هلي هللا لوسر لاق : لاق) فئاطلا لهأ ىف هدادع ءروهشم ىباحص «ربلا

 : (عباصألا نيب للخو) ءاضعألا لامكتساو « مامتإلا : غابسإلا : (ءوضولا غبُسأ»

 2 نبا ثيدح يف امهب ص دقو <« نيلجرلاو نيديلا عباصأ ةدارإ يف رهاظ

 يف غلاب ًابيرق هجرخأ نم ىتأي ؛ ٤ «كيلجرو كيدي عباصأ للخف ؛ تأضوت اذإ»

 "ةيزخ نبا هححصو « ةعبرألا هجرخأ 1 (امئاص نوکت نأ الإ 6فاشنتساالا

 . تاقث هلاجر دلس (٥) «لئاسملا» ی دواد وبأ هاور امك ؛ ىعازوألا مهنمو )۱(

 . )۱٥۹( نابح نبا اذكو (۲)

۱۳١ 



 ةربص نب طيقل ثيدح 7 ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 ‹«دمحأ هجرخأو : ((ضمضمف « تأضوت اذإ» : "'ةياور يف دواد يبألو

 , يذمرتلا هححصو « يقهيبلاو « مكاحلاو « نابح نباو « دوراجلا نباو « يعفاشلاو

 . ناطقلا نباو . يوغبلاو

 لامكتساو همامتإ وهو ‹ ءوضولا غابسإ بوجو ۴ ليلد ثيدحلاو
 وصع لك ىَفَوَو ١ هعضاوَم ل ا ْعَبْسُأ : «سوماقلا» يفو ٠ ءاضعألا

 ثيلثتلا نكلو « هامسم نم ءاضعألل ثيلثتلا سيلف ؛ هلثم هريغ يفو « هقَح

 ؛ ًاثالث وأ« نيترم وضعلا لسغ له كش نإف ؛ ثالثلا ىلع ديزي الو « ""بودنم

 . نيترم اهلعج

 باكترا نم ةفاخم ؛ اهيلع ديزي الو « ًاثالث كلذ لعجي : ينيوجلا لاقو
 . ””ةعولا

 ال يباحص لعفف ؛ ًاعبس هيلجر لسغي ناك هنأ : رمع نبا نع يور ام امأو
 . كلذب الإ لوزت ال ةساجن نم عبرألا لسغي ناك هنأ ىلع لومحمو « هيف ةجح

 ًاضيأ سابع نبا ثيدح نم تبث دقو ؛ عباصألا ليلخت باجيإ ىلع ليلدو

 )١( حيحص - اهلبق يتلاك  اهدانسإو : تلق .

 يف - - ۱۲۸ص) هانركذ يذلا سابع نبا ثيدحل ؛ نيترم بجيف راثنتسالا الإ : تلق (۲)

 . مدقتملا ةريره يبأ ثيدحل ؛ ظاقيتسالا دنع ًاثالثو ‹ ءوضو لك يف كلذو , (ةيشاحلا

 :(۷) «هلئاسم» يف دواد وبأ لاقف ؛ دمحأ مالك رهاظ وهو : تلق (۳)

 ئزجت : لاق اتال م اضوت نیت ردي ملف « هثوضو يف كش نميف - لاق دمحأ تعمم»

 . «ناتنثا

۱۲۲ 



 تامثع ثيدح ل اال ءوضولا باپ - 6 ةراهطلا باتك ١

  مكاحلاو « هجام نباو ٠ دمحأو ‹ يذمرتلا هجرخأ يذلا وهو « هيلإ انرشأ امك

 لفسأب أدبيو « اهنم رصنخلاب ىرسيلا هديب للخي نأ هتيفيكو « يراخبلا هنسحو

 : يلازغلا لاق امنإو « صنلا يف سيلف ؛ ىرسيلا ديلاب ليلختلا نوك اّمأو « عباصألا

 ثيدح نم يذمرتلاو « دواد وبأ ىور دقو « ءاجنتسالا ىلع ًاسايق ؛ اهب نوكي هنإ

 عباصأ نيب ام هرصنخب كلدي أضوت اذإ غلي هللا لوسر تيأر : دادش نب دروتسملا

 . كلدي : لدب « للخي : هجام نبال ظفل يفو « "'هيلجر

 يف نكي مل امنإو « مئاصلا ريغل قاشنتسالا يف ةغلابملا ىلع ليلد ثيدحلاو

 تسيل ةغلابملا نأ ىلع كلذ لدو « هرطفي ام هقلح ىلإ لزني الثل ؛ ةغلابملا هقح

 يف هلوقو « اهكرت هل زجي ملو « يرحتلا هيلع بجول ةبجاو تناك ول ْذِإ ؛ ةبجاوب

 ‹ ةضمضملا بوجو ىلع هب لدتسي ‹ «ضمضمف تأضوت اذإ» : دواد یبا ةياور

 نب ةعافر ثيدح نم فلس ام ةنيرقل ؛ يدنلل رمألا لعج ؛ بجت ال : لاق نمو

 ملو « هب الإ ةالصلا ئز ال يذلا ءوضولا ةفصب يبارعألل ا هرمأ يف « ‹ عفار

 . قاشنتسالاو ةضمضملا هيف ركذي

 هي ُلْلَخُي ن كاك لك يبنلا نأ : هنع ىلاعت هللا ىضر ناَّمْثُع نعو

 . ةميزخ نبا هححصو « يذمرتلا هجرخأ . ءوضولا يف

 يومألا نافع نب نامثع هللا دبع وبأ وه : (هنع ىلاعت هللا يضر نامثع نعو)

 : )1/1١١/1( أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا لاق (۱)
 ثيدحي اكلام تثدح امل : لاق بهو نبا نع يور دقو. لامكلا ىلع لومحم اندنع اذهو»

 . «هئوضو يف كلذ دقفتي كلذ دعب هتيأر ؛ اذه دروتسملا

 لنفي



 نامثع ثيدح ۔ ۷ ءوضولا باب -5 ةراهطلا باتك ١١

 ىلإ رجاهو « مالسإلا لوأ يف ملسأ « ةرشعلا دحأو « ءافلخلا دحأ « يشرقلا

 يبنلا هجّوز تيفوت امل مث « ًالوأ ةيقر : قلي ىبنلا ىتنب :ب جوزتو « نيترجهلا ةشبحلا

 موي لتقو « نيرشعو عبرأ ةنس مرحما نم موي لوأ يف فلختسا « موشک ماب و
 gp انس مارت ايلا يلا نب تابع يما يامل ؛ ةعمجلا

 . كلذ ريغ ليقو < ة5 نواف ناتنثا هرمعو « عيقبلاب تبسلا ةليل

 هححصو . يذمرتلا هجرخأ . ءوضولا يف هتيحل للخي ناك نل يبنلا نأ)

 َ . (ةعيزخ نبا

 نب رماع ةياور نم "اناببح , نباو « ينطقرادلاو « مكاحلا هجرخأ ثيدحلاو -

 ظ نيستا يراخبلا لاق « لئاو يبأ نع '"!قيقش

 د ةا اه جرا نه هجوب ًافعض هيف ملعن ال مكاحلا لاقو

  ةشئاعو « سنأ نع دهاوش ثيدحلل مكاحلا ىور دقو « نيعم نبا هفعض

 يبأو ٠ بويأ يبأو « ةملس مأ نع ًاضيأ هيفو : فنصملا لاق ؛ رامعو « يلعو

 ىلع ملكت دقو« ءادردلا يبأو « سابع ¿ نباو « رباجو ‹رمع نباو« ةمابمأ

 نع دمحأ نب هللا دبع لاقو 0 ةشئاع ثيدح الإ ؛ فيعضتلاب اهعيمج

 .. (دراوم-۱) ()

 . «بيرقت) : ثيدحلا نيل (۲)

 تكس له ؛ ةشئاع ثيدح نم ظفاحلا فقوم نيبي ال حراشلا نم مالكلا اذه : تلق (۳)
 e 2 يف هيف لاق دقف:؛ يناثلا عقاولاو !؟هاوق مأ هيلع

 ل 23+ 4 : 7 0 ْ . «نسح هدانسإو»
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 ديز نب هللا دبع ثيدح ءوضولا باب  :؛ `  ةراهطلا ناتك ١

 ءىش ةيحللا ليلخت يف سيل : هيبأ

 ؛ هبوجو اّمأو « ةيحللا ليلخت ةيعورشم ىلع لاد اذه نامثع ثيدحو

 رمألاب تدرو ثيداحأل ؛ اهتابن لبقك بجي : ةيوداهلا دنعف ء هيف فلتخاف

 ضهتنت ملف ؛ فيعضتلاو « لالعإلا نع تملس ام ثيداحأ اهنأ الإ ؛ ليلختلاب

 ٠ باجيإلا ىلع
 الب يبنلا نإ : لاق هنع هللا يضر ديز نب هللا هي ظ

 لس ےس رو

 . ةميزخ نبا هححصو < دمحأ هجرخأ . هيعارذ كلي لعجف دم

 ن يبنلا نإ : لاق هنع هللا يضر ديز نب هللا دبع للا

 ' وأ« نالطر وهو « لايكم : «سوماقلا» يفو « ةلمهملا لادلا ديدشتو ميملا مضب

 هةر امهر هتان ا غا ا اذإ لدتعملا ناسنإلا ىّقَك ءلم : وأ« ثلثو لطر

 . هيعارذ ٌكْلْذَي لعجف) ها . ًاحيحص هتدجوف كلذ ْتِبّرَج دقو «ًادُّم يمس

 1 ("ةميزخ نبأ هححصو < دمحأ هجرخأ

 تاقث مهلك هلاجر نإف ؛ بوصأ ناكل ؛ هححص وه ولو « نسحأ ناكل ؛ هنع حراشلا هلقن ولف =

 . هريغو نيعم نبا هقثو دقو ؛ يعازخلا بهو يبأ نب رمع ريغ ؛ ملسم لاجر

 ظ : (۷) «هلئاسم» يف دواد نأ لوق هلثمو )١(

 . (ثيدح هيف تبثي سيل»

 : مكاحلا هححص دقو ؛ حيحص هقرط ضعب نإف ؛ هقالطإ ىلع مّلسم ريغ اذه : تلق (۲)
 ركذ نأ دعب  ظفلب وهو ء(١*9) «دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ يبهذلاو « ناطقلا نباو

 ( . «لجو زع ىبر ينرمأ اذكه» :  ليلختلا

 .. (188) نابح نباو «- يبهذلا هقفاوو  مكاحلا اذكو : تلق (؟)
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 ديز نب هللا دبع ثيدح - ءوضولا باب ٠ ٤ ةراهطلا باتك ١
 يا 1

e 
e 

 تا ()سح دانئسإب 4 ةيراصنألا ةرامع مأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأ لقو

 هنأ يور ام لقأ وه دملا اثلثف ؛ ديز نب هللا دبع ثيدح نم يقهيبلا هاورو

 , دملاب ًاضوتيو « عاصلاب لستغي ناك غلي هنأ رباجو ةشئاع ثيدح نم ةعرز

 نم أضوت : سنأ ثيدح نم "دواد وبأو < ةئيفس ب ثيدح نم هوحن ملسم ْ جرخأو

 ... «نالطر ءوضولا ىف ئزجي» : ظفلب يذمرتلاو . نيلطر عسي ءانإ

 نع قلي هيهن ملع دقو « ءوضولا ءام يف فيفختلاب ةيضاق اهلك يهو

 ام زواج نمف « ءوضولا ىف نودتعي موق ىتأيس هنأ هرابخإو « ءاملا يف فارسإلا

 ال « بيرقت اذه نإ : لاق ّْنَم لوقو . مّرحيف « فرسأ دقف ؛ ئزجي هنإ : عراشلا لاق
 هب ءادتقالاو ‹ ي هقالخأ ةاكاحم عّرشتملاب نسحألا نكل ؛ ديعبب وه ام « ديدحت

 ظ ظ ظ . كلذ ةيمك يف

 لاق نمف ؛ فالح هيفو ؛ ءوضولا ءاضعأل كلدلا ةيعورشم ىلع ليلد هيفو

 ةيآلا ىف هب رومأملا نأل : لاق« بجي ال : لاق نمو ؛ اذهب لدتسا « هبوجوب

 ! كلذ ركذ ىتأي هلعلو ؛ هامسم نم كلدلا سيلو « لسغلا

 )١( «دواد یبا حيحص» يف هتنيب امك ؛ حيحص لب : تلق )۸٤( .

 . يذمرتلا ةياور اذكو ؛ ظفحلا عىّيس وهو ؛ كيرش هيف (۲)

 2. (o^) «دواد ىبأ عيحتص# رظنا ¢ «دملا ءوضولا نم ىفكيا : ةناوع ىبأ ةياور حيحصلاو

۱۳۹ 



 ديز نب هللا دبع ثیدح 4 ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 هذخأ يذلا ءاملا َرْيَغ ءام هْيَنْذأل دُحَأي قلك يبتلا ىأر هنأ : هنعو 9

 هسأرب حسم : ظفلب هجا اذه نم ملسم دنع وهو ؛ يقهيبلا هجرخأ . هسأرل

 . ظوُفحملا وهو « هْيَدَي ٍلْضَق ريغ ءام

 ءام هينذأل ذخأي ا يبنلا ىأر هنأ) ديز نب هللادبع نع : يأ : (هنعو)

 دنع) ثيدحلا اذه : يأ : (وهو ‹ يقهيبلا هجرخأ . هسأرل هذخأ يذلا ءاملا ريغ

 . ("'ظوفحما وهو , هيدي لضف ريغ ءامب هسأرب حسمو : ظفلب « هجولا اذه نم ملسم

 : ديعلا قيقد نبا نع «صيخلتلا» يف ؤ فنصملا ركذ هنأ كلذو

 . ظوفحملا هنإ : فنصملا لاق يذلا ظفللا 057 ةياورلا يف هآر يذلا نأ

 . يذمرتلا ةياور ىفو « «نابح نبا حيحص» ىف يذلا هنإ : ًاضيأ فنصملا لاقو

 لسم يف هانيأر الو« ملسم هجرخأ هنأ «صيخلتلا» يف ركذي ملو

 يذلا وهو « هنم دب ال رمأ وه سأرلل ديدج ءام ٌدْخَأَف . كلذك ناك اذإو

 يعفاشلاو « دمحأ ليلد وه اذه  ىقهيبلا ثيدحو « ثيداحألا هيلع تّلد

 )١( «حصأ وهو» : يقهيبلا لاقو .
 . حصي ال ذاش لوألا ظفللاب وهو : ينعي ؛ (ظوفحملا وهو» : ظفاحلا لوق عم قفتي اذهو : تلق

 : لاق هنأ يقهيبلا نع ديعلا قيقد نبا نع (6١١ص) مدقت اميف  حراشلا هلقن اميف رظنيلف

 !؟«حصأ وهو» : روكذلا هلوق موهفم نم هذخأ مأ « ىقهيبلا كلذ ىلع صن له !! «حيحص هدانسإ»

 1 (حيحص هدانسإ) : اا لاق (/ه/١1) «نازيملا» يف ينارعشلاو

 . (6١1١صر) هانيب امك « هانيأر دق : تلق (۲)

لضف نم هسأرب حسم قع يبنلا نأ : دواد يبأ ثيدح ىف نكل : تلق (0)
 وهو . هدي يف ناك ءام 

 ؛ سأرلا ةرخؤمب ءدبلا يف اهثيدح حراشلا ححص دقو ؛ نسح وهو ؛ ذوعم تنب عّيبرلا ثيدح نم

 . (٤۱۲ص) قبس امك



 ظ . "”هاظ ليلد وهو « ديدج ءام نينذألل ذخؤي هنأ

 ذخأ غلي هنأ دحأ ركذي مل هنأ اهيف ام ةياغ ؛ تفلس ىلا تيداحألا كلتو
 نم ةاورلا لوق نأ الإ « لعفلا مدع ىلع ًاليلد سيل ركذلا مدعو « ًاديدج ءام
 : ثيدحو . دحاو ءامب هنأ رهاظ ؛ ؛ ةدحاو ةرم هينذأو هسأر حسمو : ةباحصلا

 اهضعب دشي هقرط ةرثك نأ الإ ؛ لاقم هديناسأ يف ناك نإو < «سأرلا نم نانذألا»

 ثيداحأ يهو « ةدحاو ةرم سأرلا عم امهحسم ثيداحأ اهل دهشيو ٠ ف عب
 امهحسم هنأ ىلع نوقفتم مهلك ؛ نامثعو « عيبرلاو « سابع نباو « يلع نع ةريثك

 ذخؤي ناك ول ْذِإ ؛ هرم : ظفل رهاظ وه امك ؛ دحاو ءامب : يأ ؛ ةدحاو ةرم سأرلا عم

 نأ لمتحا نإو « ةدحاو ةرم هينذأو هسأر حسم هنأ قدص ام« ديدج ءام نينذألل
 دنس لامعا وهف اذيدنع امالا هار ادو رركي مل هنأ دارملا

 لاقي ام سرقأ ؛ هسأر هب حسم يذلا فالخ ءام امهل ذخأ هنإ : ثيدح ليوأتو

 ود ا امهل ذخأف ؛ مدننا عم ىفكت ةلب هدي يف قبي مل هنإ : هيف

  - 4١لوقي زا هللا لور شبس لاق هلَع هلا يضر ةرْيره يبا نعو :
 عاطتسا نمف« ءوضَولا رثأ نم 5 نيلجَحم رغ تال موي نوتأي يتم نإ»

 اا لَمْ« هقرغ لیطب ذآ مكن

 تا تلق (۱)
 اهادحإ ؛ 5 ثالث هدحو سابع نبا نع هل ثيدحلا نإف ؛ رظن قالطإلا اذه يف )0

 . (14 ص ؛ 7١ مقر) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» ىف هتنيب امك ؛ حيحص

 (77١نص) 5-5 امو ًافنآ تملع دقوا حيحص هئأب رعُشُي ركذ اب ثيدحلل هليوأت : تلق (") .
 . ظوفحم ريغ ذاش هنأ

۱A 



 ةريره يبأ ثيدح ٠ ءوضولا باب 5 ةراهطلا باتك ١
 ديس تا ا ات

 ع هللا لوسر تعمس : لاق هت هللا ىصر ةريره ىبأ نعو)
 قط

 نإ» :لوقي

 ا مج الددو ةيفيعلا نفل مضب : (اَرُغ ةمايقلا موي نوتأي يتم

 : «ةياهنلا» ىفو 4 سرفلا ةهبج ىف نوكت ءاضيب ا 3 ةرع يود , يأ

 ؛ ميجلاو ةلمهملاب : (نيلجحم) ةيلوعفملا لمتحي («نوع دي) 5 ةياور ىلعو 4 «نوتأي»

 ؛ مادقألاو يديألا نم ءوضولا عضاوم ضيب : يأ ؛ «ةياهنلا» ىف . ليجحتلا نم

 يذلا ضايبلا نم « ناسنإلل نيلجرلاو نيديلاو هجولا ىف ءوضولا رثأ راعتسا

 هنأل ؛واولا حتفب : '"(ءوضولا رثأ نم) هيلجرو هيديو سرفلا هجو يف نوكي

 ةرغلا رثآو «رخآلا ىلع هتلالدل امهدحأ ىلع رصتقا اغإو « هليجحتو : يأ : (هترغ

 : ملسمل ةياور يفو « اهعضوم فرشل ؛ ركذم وهو  ليجحتلا ىلع - ةثنؤم يهو

 . (ملسمل ظفللاو , هيلع قفتم . «لعفيلف) «ةليجحتو هترُغ لطُيلف»

 لدي وهو ‹ ثيدحلا نم « هرخآ ىلإ ؛ عاطتسا نمف : هلوق نأ قايسلا رهاظو

 ؛ اهب هديق ام ابجاو ناك ولف « مكنم ءاش نم : ةوق يف وه ْذِإ ؛ بوجولا مدع ىلع

 يردأ ال : هتاور دحأ  "!ويعن لاقو « "اعطق ةققحتم كلذل ةعاطتسالا ذإ

 نبا مهيف نكل ؛ تاقث هلاجرو . «كلذك مألا نم دحأ ىتأي الو» : (؟١/5) يواحطلا داز )١(

 ةماقتسالا لهف ؛ 4 ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل : ىلاعت لاق دقف ! رهاظ رظن هيف : تلق (۲)

 ظ 0 ( !؟ةبجاو ريغ

 ( . «لجعيلف ؛ جحلا دارأ نم» : ثيدح هلثمو

 . ةريره يبأ نع ثيدحلا يوار رمْجملا هللادبع نب مُيَعُن وه )٣(
 - (دمحأ دنسم» يف يهو
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 ةريره يبأ ثيدح 4 | ءوضولا باب ٤ ةراهطلا بناتك ١

 يفو ؟ةريره يبأ لوق نم وأ « إب يبنلا لوق نم ؛ هرخآ ىلإ عاطتسا نمف : هلوق
 ةباحصلا نم ثيدحلا اذه ىوز نمم دحأ ةياور يف ةلمجلا هذه رأ مل : «حتفلا»

 ظ . هذه ميعن ةياور ريغ ةريره يبأ نع هاور نم الو « ةرشع مهو -
 . ليجحتلاو « ةرغلا ةلاطإ ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلاو

 . كلذ نم بحتسملا ردقلا يف ءاملعلا فلتخاو

 نع اذه تبث دقو « ةبكرلا ىلإ نيلجرلا يفو « بكنملا ىلإ نيديلا يف : ليقف
 وبأو « ةبيش يبأ نبا هجرخأ . رمع نبا لعف نم تبثو ٠ "ايرو ةياور ةريره يبأ
 "نسح دانسإب ديبع

(orrytré/Y) =اا عين مهوب ا  

 «دمحأ دنسم» يف ةلمجلا هذه اهبف نإف ؛ ةريره يبأ نع بعك نع ثيل ةياور هتاف : تلق (۱)

 ! ًافيعض - ميلس يبأ نبا وهو - ثيل ناك نإو ؛ (”57/1)

 «حاورألا يداح» رظناف ؛ ميقلا نباو ةيميت نبا ةجردم ةلمجلا هذه نوكب مزج دقو

 ظ | . )۱/٦(

 اغإ « هتياور نم ةريره يبأ نع تباشلا نإف ؛ رظن هيفو ! (141/1) «حتفلا»ل اعبت لاق اذك (۲)
 . ملسم هاور . قاسلا يف عرشأ ىتح هيلجرو . دضعلا يف عرشأ ىتح هيدي لسغ هِيَ هنأ وه

 ! نيبكنملا غلبي داك ىتح هيدي لسغف : لاق هنكل ؛ هوحن هيلع ًافوقوم ةريره يبأ نع ىور مث
 ( . «طلتخا» : دمحأ لاق ؛ لاله ىبأ نب ديعس هيف اذه نأ ىلع

 وهو ؛ رّبكملا يرمعلا  ةبيش يبأ نبا دنع هيف نإف ؛ رظن رمع نبا نع هنيسحت يف (۴)

 ! ةَلق ىلعو فيصلا يف كلذ لعفي ناك هنأ هيف نإ مث
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 ةشئاع ثيدح 4١ ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 ا و ا ا

 ىلإ لمت ن هجولا يف ةرغلاو « قاسلاو دضعلا فصن ىلإ : ليقو

 ةموادملا هب دارملا نأب ؛ ةريره يبأ ثيدح ليوأتو « امهتيعورشم مدعب لوقلاو

 عفر دقو فيك « ىور ا فرعأ يوارلا نأب درو « رهاظلا فالح « ءوضولا ىلع
 ( !؟هيفنل هجو الو « هانعم

 ‹ ثيدحلا اذهب ةمألا هذه صئاصخ نم ءوضولا نأ ىلع لدتسا دقو

 نيسلا رسكب  اميسلاو « «مكريغ دحأل تسيل اًميس» : ًاعوفرم ملسم ثيدحبو

 : ليق , "ةمألا هذه لبق نمل ءوضولا تبث دق هنأب اذه درو « ةمالعلا :  ةلمهملا

 ظ . ليجحتلاو ةرغلا وه ةمألا هذه هب تصتخا يذلاف

 E هجن لك يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو  ؛١

 ٠ ١ هيلع فتم هلك هنأش يفو «هروُهطو هلجرو « لئن يف
 : (نّمَيَتلا ُهّبِجْعُي ايب يبنلا ناك : تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 هرعش طشم : يأ ؛ ميجلاب : (هلجرتو) هلعن سبل : (هلّمَنَت يف) نمألا يدقت : يأ

 . (هيلع قفتم) صيصختلا دعب ميمعت : (هلك هنأش يفو « هروهّطو)
 « ءالخلا لوخدب هلك : اهلوق ينعي - صوصخم ماع وه : ديعلا قيقد نبا لاق

 . راسيلاب امهيف أدبي هنإف ؛ امهوحنو « "'دجسملا نم جورخلاو

 )١( مالغلا ملك مث « ىلصو ًأضوتف ماق هنأ (بهارلا جْيرُج) ثيدح يف امك .
 : (؟١16/1١5) «ةدعلا» يف حراشلا لاق (۲)

 . «ائيدح هيف فرعأ الو

 . (۲۱۸/۱) «كردتسملا» ىف نسح ثيدح هيفف ؛ دجسملا يف امأو . ءالخلا يف لاق امك وهو

١*١ 



 ةريره يبأ ثيدح 41 | ءوضولا باب - < . ةراهطلا باتك ١

 « ضعبلا نع زوجتلا عفدو « ميمعتلا ءاقب ىلع لدي هّلكب ديكأتلاو : ليق
 رينو بيبي اور يساعد راح حمد لاقي نأ لمتحيف
 . ةدوصقم ريغ امإو « "كورت امإ يه لب ؛ ةدوصقملا لاعفألا نم سيل

 « لسغلاو « لّجرتلا يف نميألا سأرلا قشب ةءادبلا بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلاو
 . كلذ ريغو « برشلاو ‹ لكألاو ٠ لسغلاو « ءوضولا يف نمايملابو « قلحلاو

 باب نم ناك ام لك ىف نيميلاب ةءادبلا ةرمتسملا عرشلا ةدعاق : يوونلا لاق

 يف ثيدحلا ىتأيو «رسايتلا هيف بحتسا ؛ اهدضب ناك امو « نييزتلاو « ميركتلا

 ىلع لدي « هبجعي : ظفل نأ ىلع ةينيم تيدجلل ا ا
 دنع «ةدمعلا حرش» يش ىشاوح ىف هقيقحت انركذ د كلذ ںابحتسا

 . ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 0 ذا هللا لوُسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرْيره يبأ نعو - 2

 . ةميزخ نبا اا هجرخأ . (مُكناَيَب اوأدئاف ْمُتأَضَوَ

 ذالك هللا لومو لا لاق هنع هللا يضر ةرْيره يبأ نعو)

 : (ةمّيرَخ نبا ؛ هححّصو « ةعبرألا هجرخأ . «مکنماّيَم اوُأدئاف

 لق: مس اذإو» : هيف دازو . يقهيبلاو «' "نابح نباو « دمحأ هجرخأو
 . حَّحَصُي ْنَأِب قيقَح وه : ديعلا قيقد نبا

 متاضوت اذإ» :

 )١( دجسملا نم جورخلاك ..

 . ةدايزلا هيفو ؛ («دراوملا» )/١41  مقر (۲)

 بيطخلل «عماجلا» یفو ٠ (هرصتخم - ۳۹۷۸( ان دواد أ دنع ةدايزلا هذهو : تلق (۳)

 ْ ( . نابح نباو.

\ CY 



 ةريره يبأ ثيدح 1 ءوضولا باب - 5 ' ةراهطلا باتك ١
 ا ا ا ا ا

 ‹ نيلجرلاو نيديلا لسغ يف ءوضولا دنع نمايملاب ةءادبلا ىلع ليلد ثيدحلاو

 هب دحأ لقي مل هنأ الإ ءامهلومش انآ ماف سأرلاو هجولاك امهريغ اّمأو

 ميلعتلا ثيداحأف ؛ نيلجرلاو نيديلا فالخب « ميلعتلا ثيداحأ يف درو الو  امهيف

 ‹ ىضم يذلا نامثع ثيدح يف ؛ ىرسيلا ىلع امهيف ىنميلا يدقتب تدرو

 كلا هلي رو
 . ىلوألا هنأ يف مالك الو « كلذ بوجو يف فلتخاو

 يف بوجولل وهو «رمألا ظفلب وهو « باتكلا ثيدحل ؛ بجي : ةيوداهلا دنعف

 الإ هفالخب ةدحاو ةرم ًاضوت هنأ يور ام هنإف ؛ هل نع هلعف رارمتسابو « هلصأ

 ثيدحلو « بجيف بجاولل انايب هلعف هنآلو « سابع نبا ثيدح نم "ىتاي ام
 , لاق مث « ءالولا ىلع أضوت ا هنأ : ةريره يبأو ؛ تباث نب ديرو « و ا

 . "اضعب اهضعب دشي قرط هلو . «هب الإ ةالصلا هللا لبقي ال ؛ ءوضو اذه»

 نسب الو 0 "لا ءاضعأ نيب تلا بجي ال ةعامجو ةيفنحلا تلاقو

 )١( )ص۱٤۸4( .

 ؛ بيترتلا يف الو ءالولا يف دري مل هفعض ىلع  ثيدحلا نإف ! نّيب رظن جيرختلا اذه يف (۲)

 . ءوضولا ةفص ركذي ملو « ةرم ةرم ءوضولا يف امنإو
 ؛.(«هحيحصض)» ىف نكسلا نبا هاور . هوحن سنأ ثيدح نمو « ةشئاع ثيدح نم يور كلذكو

 دکال باتكلا اذه نم (9١١ص) عجارو ؛ (85) «ليلغلا ءاورإ»و « (”*١ص) «صيخلتلا» رظنا

 ! هللا همحر فلؤملا مهو نم

 .. هقرط ةرثكب هوقي ملف ؛ فيعض ثيدحلا نأب )١19١0188/1( «حتفلا» يف ظفاحلا مزج دقو

 . يدنع نسح اهب وهو

 = هجولا لسغ نع قاشنتسالاو ةضمضلا ريخأت يف مادقملا ثيدحل ؛ باوصلا وهو : تلق (0)
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 ةريغملا ثيدح - ۳ ' ءوضولا باب ٠ ٤ ةراهطلا باتك ١

 يضتقت ال ةيآلا يف واولا : اولاق , "”نيلجرلاو نيديلا نم ؛ ىرسيلاو ىنميلا
 ام» : لاق هنأبو « هرسايمب أدب هنأ : مالسلا هيلع يلع نع يور دق هنأبو « بيترتلا

 .«ءوضولا تمقأ ادا ینیمیب مأ تأدب ىلامشب ٤ ىلابأ

 ام نامواقي الو « ةجح امهب موقت الف ؛ نيتباث ريغ نارثأ امهنأب : هنع بيجأو

 . "اهلك ةفوقوم اهنكل « ظافلأب قرط

 حسَمف اضوت 7 قلك يبنلا نأ : هع هللا يضر ةَ نب هريل نعو - ۲

 . ملسُم هجرخأ . نيقخلاو ةَماَمعلا ىلعو « هتيصانب

 : هللادبع ابأ ىّنكُي « ءارو ءايف ةروسكم ةمجعم نيغف ميلا مضب : (ةريغملا نعو) ظ

 . (5١١ص) هظفل ىضم دقو  نيديلاو =
 . ملعأ هللاو ؛ ىلوأ باب نم نمايتلا بوجو مدع تبثي ؛ هيف بيترتلا بوجو مدع تبث اذإو

 لع نموا رعبجلا ادخال «أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا لقن دقو : تلق )١(
 . هيلع ةداعإ ال هنأ هانمي لبق هارسي

 ظفللاب رخآلاو لوألا ظفللاب امهدحأ؛ طقف نيقيرط نم (۴۳) «ينطقرادلا ننس» (۲)
 عت هالو رحال

 : لاقف ؟هرسايمب أدبف أضوت لجر نع لئس هنأ : دوعسم نبا نع نيرخآ نيقيرط نم هاور هنكل
 .امهدحأ ححصو ! شاف ال

 دوعسم نبا رثأ اوفعض مهنأ ةيعفاشلا نع )١/1١4/1( «أطوملا حرشا يف ربلادبع نبا لقنو
 . دوعسم نبا نم عمسي مل دهاجمو ؛ دوعسم نبا نع دهاجم هيوري امنإ : اولاق ؛ اذه

 . حيحص ىلع رثأ نأ )١١( «لئاسملا» يف دمحأ مالك رهاظو
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 ةريغملا كثي ادح ۔ ۴۳ ءوضولا باب - 5 ةراهطلا بناتك ١

 هتافوو 4 ةيبيذحلا هدهاشم لوأو 4 ا خايف مدقو 4 قدنخلا ماع ملسأ "د ابأ وأ

 نبا) وهو « ةيواعم لبق نم« اهيلع ًالماع ناكو « ةفوكلاب ةرجهلا نم نيسمخ ةنس

 ةحوتفم ةدحومف ةلمهملا نيعلا نوكسو ةمجعملا نيشلا مضب : (هنع هللا يضر ةبعُش
 : ةاصانلاو ةيصانلا : «سوماقلا» يف : (هتيصانب حسمف ؛ أضوت لي يبنلا نأ)

 ؛ ةمومضم ةمجعملا ءاخلاب فخ ةينثت : (نيفخلاو ةمامعلا ىلعو) رعشلا صاصق

 . امهيلإ هبسن نم مهوو « يراخبلا هجرخي ملو , (ملسم هجرخأ) امهيلع حسمو : يأ

 . راصتقالا زوجي : ةفينح وبأو « مالسلا هيلع ىلع نب ديز لاقو

 يف امك ؛ ةمامعلا ىلع لمك ؛ هتيصانب حسم اذإ ناك نكل « ةتبلأ هسأر ضعب

 . الجر نيتس "نع هاور هنأ (!ىنطقرادلا ركذ دقو « اذه ةريغملا ثيدح

 . علو يبنلا كلذب هانك )١(
 نب ديز نع حيحص دنسب (400/8) مكاحلا هاور ؛ ةصق يف رمع اهب هانكف ؛ (هللادبع وبأ) امأو

 . رمعو ديز نيب عطقنم وهو ؛ ملسأ

 . هيبأ نع ديز ةياور نم ربلادبع نبا هركذ هنكل
 . ةصقلا نود ًارصتخم (447/4) مكاحلا هاور كلذكو

  اذكهو ؛ )٥۸( «صيخلتلا» يف امك ؛ رازبلا وه امنإ ؛ كلذ ركذ يذلا نأ فورعملا : تلق (۲) ٠

 ! (۲۹۸/۱) «ةدعلا» يف حراشلا هركذ  باوصلا ىلع

 دقو ؛ (١1١؟<ص) ىتآلا طقف نيفخلا حسم ىف ةريغملا ثيدح يف كلذ ركذ اغنإ رازبلا نإ مث

 !! ىفخي ال ماهيإ هيف انه هداريإف ؛ اذه رازبلا لوق كانه حراشلا ركذ

 . وحن هنع (؟)
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 هللا دبع نب رباج ثیدح ۔ ٤ ءوضولا باب - ٤ ' ةراهطلا باتك ١

 . روهمجلا هب لقي ملف ؛ حسم اب ةمامعلا ىلع راصتقالا امأو

 ‹ةرات ةمامعلا ىلغو + ةرات ةسأر ىلع حسمي ناک و هنإ : ميقلا نبا لاقو .
 يا لكاس يتابع عيت نام يامال ةمامعلاو ةيصانلا ىلعو
 ( اجمل و تا ثيدح

 - فلو يتلا جَح ةفص يف -« اًمُهنع هللا ي ىضر هللا دبع نب رباج نعو 5

 وهو .رمألا ظفلب اذكه يئاسنلا ةجرخأ . «هب هللا ادب اب اوۇدبا» : لو لاق

 000 0 ٠ ربا ظفلب ملسم دنع
 نبا : (امهنع هلا يضر هللا دبع نبا) رباج هللا دبعوبأ :وه وه : (رباج نعو)

 ريهاشم نم « يملا يراصنألا « نيتلمهملا ءارلاو ءاح اب مارح نب ورمع
 اهدعب دهش مث « ذئموي ءاملا لقني ناكو « ًاردب دهش هنأ : يراخبلا ركذ « ةباحصلا
 نيفص دهشو « دمحأ وبأ مكاحلا كلذ ركذو « ةوزغ ةرشع ينام ويب يبنلا عم
 . هرمع رخآ يف هرصب فكو « ظافحلا نيرثكملا نم ناكو « مالسلا هيلع يلع عم

 وهو « ةنس نوعستو عبرأ هرمعو « ةنيدملاب "نيعستو عبس وأ « عبرأ ةنس يفوتو

 ىلإ ريشي : ( هلي يبنلا جح ةفص يف) "ةباحصلا نم ةنيدملاب تام نم رخآ
 يبنلا : يأ : (لاق) جحلا يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس فيرش ليلج ثيدح

 دنع وهو ءرمألا ظفلب اذكه يئاسنلا هجرخأ . «هب هللا أدب امب او دبا» : هلك )

 . نيعبسو (۱)

 اشلا اذه ركذ دقو )١1( ةنس تام هنإف ؛ دغس نب لهس هنأ باوصلاو ! ليق اذك (۲)

 ! ضقانتف ٠٠١( مقر) لهس ةمجرت يف هسفن
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 هللا دبع نب رباج ثيدح ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 يأ ؛ جرخ مث : لاق : ثيدحلا ظفلو « أدبن : ظفلب : يأ : (""ربخلا ظفلب ملسم

 : أرق ؛ افصلا نم اند املف « افصلا ىلإ مرحلا باب : يأ ؛ بابلا نم هلي ىبنلا

 ظفلب « («هب هللا أدب اجب أدبن « [168 : ةرقبلا] 4لا رئاعش نم ةَوُرَمْلاَو افّصلا نإ

 . ةيآلا يف هب هللا ةءادبل افصلاب أدبف « ًاعراّضُم الغف ربخلا

 هب هللا أدب ام نأ داقأ هنأل ؛ انه رباج ثيدح نم ةعطقلا هذه فنصملا ركذو

 قحتسي ام الإ ؛ اركذ أدبي ال « ميكح مالك همالك نإف ؛ ًالْعف هب ئدتبن ؛ ًاركذ

  برعلا : يأ  مهنإ : هيوبيس لاق اذلو ؛ ةغالبلا ىضتقم هنإف ؛ ًالعف هب ةءادبلا

 ىلع رصتقي ال ماعلاو « ماع ظفللا نإف ؛ ىنعأ هب مهو « مهأ هنأشب مه ام نومّدقي

 ظافلأ نم تالوصوملاو « ةلوصوم « «ام» ةملك نأل ؛ هب هللا أدب اب : ينعأ « هببس

 ىلإ مكيديأو مكهوجو اولسغاف# : ىلاعت هلوق يهو ءوضولا ةيآو « مومعلا

 تحت ةلخاد [5 :ةدئاملا] (نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا

 ام مث « هجولا لسغب ةءادبلا بجيف ؛ "«هب هللا أدب امب اوؤدبا» : كلي هلوقب رمألا

 جرخلاو ؛ اذه ىلع ةياورلا يف رثكألاو» : (؟/5) «ماملإلا» يف ديعلا قيقد نبا لاق )١(

 جو ثيدحلل

 هلع هنأ ىلع لدي قايسلا نأل ؛ روكذملا مومعلاب E ال اننإ : لوقي نأ لئاقلو : تلق (۲)

 افصلا نإ# : ةيآلا هتوالت ليلدب ؛ ةورملاو افصلا صوصخ «. . أدبن»:: وأ «اوؤدبا» : هلوقب ىنع

 نم مومعلا ةدارإ رهظي الف ؛ ءاملعلا نم فورعم وه امك ؛ تاصصخلا نم قايسلاو ؛ €. . . ةورملاو

 ظ . ثيدحلا ىف (ام) ةملك

 000 E هلوق ىف نيذلا لبق ةيصولا ركذ ىلاعت هللا نأ : كلذ ديؤي امو |

 لاق امك ؛ ل دوسر انلط نيو «واعلالا قافتاب ةيصولا لبق هب أدبي نيدلا نأ عم ؛ 4 نيد

 | . (7/5 - ۷۳ص ) «ةنسلا)» يف رصن نبا



 هللا دبع نب رباج ثيدح ۔ ٥  ءوضولا باب - ٤ ( ةراهطلا باتك ١

 یا یا ىلع یا و 6 ب یھ

 . ًابيرق هيف لوقلا مدقتو . نيلجرلاو نيد

 اي ل ءاضعأ نيب بيترتلا نأ ىلإ نورخآو ةيفنحلا تبهذو

 يا اسغف ؛ًاضوت ج هنأ : سابع نبا ثيدحب مهل لدتساو

 . هئوضو لضفب هسأر حسم مث  هيلجر

 ال مث « لالدتسالا هب متي ىتح ةحيحص قيرط هل فرعت ال هنأب : بيجأو

 هلعجو <« ةريشمل ثيدح ىلع اذه رباج ثيدح يدقت ىلوألا ناك هنأ ىفخي

 . ةلالدلا يف امهبراقتل ؛ ةريره يبأ ثيدحب الصم

 : هللا لوسر ناك : لاق ُهْنَع هللا يضر هنعو 5 ءاَملا َراَدَأ ًاضَوَت اذإ هل ظ

 " . فيعض داتسإب ينطفرادلا ُهَجَّرْخَأ . هْيَققْرم ىلع
 ناك : لاق) : هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباج : يأ : (هنع هللا يضر هنعو) ظ

 وه : (ينطقرادلا ها ىلع ءاملا رادأ ًاضوت اذإ هِي هللا لوسر

 ظفاح وه : هقح يف يبهذلا لاق « هظفح يف ريظنلا ميدعلا مامإلا « ريبكلا ظفاحلا

 بحاص ريهشلا ظفاحلا يدادغبلا دمحأ نب رمع نب ىلع نسحلا وبأ « نامزلا

 . نأشلا اذه يف عربو < ملاوع نم عمس < ةئامثالثو ت هدلوم « «ننسلا»

 يف ًامامإو « عرولاو مهفلاو ظفحلا يف هرصع دحوأ ينطقرادلا راص : مكاحلا لاق

 يدأ ىلع قلخي مل هنأ دهشأو ؛ اهركذ لوطي تافنصم هلو ءوحنلاو ةءارقلا

 ملع هيلإ ىهتناو « هتقو مامإو هرصع ديرف ناك : بيطخلا لاقو « هلثم ضرألا

 . داقتعالا ةحصو « ةقثلاو قدصلا عما لاجرلا ءامسأو للعلاب ةفرعماو رثألا
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 ةريره يبأ ثيدح 45 ءوضولا باب - 5 ةراهطلا باتك ١

 ل يبي حيي يي ل ل

 يذ نماث يف هتافو تناكو « لجرلا اذه ىلع ءانثلا ثيدحلا ةمئأ لاطأ دقو

 ًاضيأ يقهيبلا هجرخأو : (فيعض دانسإب) ةئامثالثو نينامثو سمح ةنس ةدعقلا

 وهو ؛ ليقع نب دمحم نب مساقلا - أعم  نيدانسإلا يفو « ينطقرادلا دانسإب

 نكل « تاقثلا يف نابح نبا هدعو « امهريغو نيعم نباو دمحأ هفعضو « كورتم

 . رثكأ حراج ا انهو "لدعم ا رثك نإو ؛ ىلوأ حراجلا

 يوونلاو حالصلا نباو يرذنملاك ؛ ظافحلا نم ةعامج ثيدحلا فعضب حرصو

TT 

 ىتح أضوت هنأ ؛ ملسم دنع رف یا تیا د یو ا صأا لاق

 هب ىتأ ولو : تلق « اضوت قلي هللا لوسر تيأر اذكه : لاقو « دضعلا ىف عرشأ

 ( . ىلوأ ناكل انه

 هر ال» : هلك هللا لوس لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر ةَرْيرْه يبأ ْنَعَو 5

 E E ا E (هْيَلَع هللا مسا رك ذی مل ْنَمل

 . فيعض دانسإب

 . هوحت ٍديعّس يبأو « ديز نب ديعس نع يذمرتللو

 م

 . ءيش هيف تبني ال : ُدَمْحَأ َلاَقو

 )١( قيثوتلا يف هلهاست فورعملا نابح نبا لثم ناك اذإ اميس ال .

 )۲( قبس اميف حراشلا حّرص امك ؛ اهب ىوقتي دهاوش هل ثيدحلا نکل )ص١١5( .
 )۳( «صيخلتلا» باتك يف : ينعي )ص7١   )۲١قباسلا ثيدحلا ليلعت فلؤملا لقن هنمو ؛ .
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 ةريره يبأ ثيردنح 1 ءوضولا باب - ٤ ةراهطلا باتك ١

 نمل ءوضو ال» : غلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 دانسإب هجام نباو « دواد وبأو « دمحأ هجرخأ . «هيلع هللا مسا رك ذي مل

 هوجرخأ مهنإف ؛ نوروكذملا هجرخأ يذلا ثيدحلا نم ةعطق اذه :(فيعض

 ؛ «هيلع هللا مسا رك ذي مل نمل ءوضو الو « هل ءوضو ال نمل ةالص ال» : ظفلب

 وهو . ةريره يبأ نع « هيبأ نع « ةملس نب بوقعي قيرط نم يورم ثيدحلاو
 هيب ال الو« هيبأ نم عامس هل فرعي ال : يراخبلا لاق ؛ يثيللا ةملس نب بوقعي

 ةفيعض اهلك اهنكلو « يقهيبلاو ينطقرادلا دنع ىرخأ قيرط هلو « ةريره يبأ نم
 ٤ تأضوت ادإ» :رمألا ظفلب ةريره ىنأ ثيدح نم "ىناربطلا دلعو « اشا

 ىتح تانسحلا كل بتكت لازت ال كَتظْفَح ّنِإف ؛ هلل دمحلاو « هللا مساب : لقف
 يذمرتلاو : لقي ملو «(يذمرتللو) هاو هدنس نكلو ؛ «ءوضولا كلذ نم ثدحُت

 مهل دوهشملا ةرشعلا دحأ « ليفن نب ورمع نبا وه ديزو : (ديز نب ديعس نع)
 ؛ «للعلا» يف هاور لب ؛ «ننسلا» يف هوري مل هنأل ؛ردقلا ليلج يباحص ٠ ‹ ةنجلاب

 ىبأو) ةريره ا مل هنألو « ةراشإلا هذهل ةرابعلا يف فنصملا رياغف

 5 دمحأو رازبلا هجرخأو : (ءيش هيف تبثي ال : دمحأ لاقو « هوحن ديعس

 هنإ :- يراخبلا : ينعي دمحم لاق : يذمرتلا لاق . مهريغو ينطقرادلاو هجام

 5 أ ةياورو ٠ نيلوهجم هتاور يف نأل ؛ فيعض هنكل ؛ بابلا اذه يف ءيش نسحأ

 . «ناسللا» :ىف ظفاحلا لاق امك ؛ ركنم وهو ؛ «طسوألا»و ‹ (ريغصلا» يف : ينعي )1(

 ٍ ا («نسح هدانسإ) : لاقف « يمثيهلا مهوو

 ا مجعملا يثرتا) ىلع قيلعتلا يف كلذ تنيب دقو
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 ةريره يبأ ثيدح 45 ©٠ هوضولا باب - 6 . ۰ 3. . . ةراهطلا باتك ١

 " بر هدر نيرقك ةياور ساوربعو يذمرتلا اهجرخأ يتلا يردخلا ديعس

 . اضيأ حير يفو ديز نب ريثك يف حلق هنكلو ديعس ىبأ نع نمحرلا دبع نع

 باو دعس نب لهسو « ة ةشئاع ثيدح نم ةيمستلا ىف ثيدحلا يور دقو

 يوقي تاياورلا هذه نأ الإ ؛ لاقم عيمجلا يفو « سنأو « يلعو « ةربس مأو « ةربس

 لب يبنلا نأ انل تبث تبث: ةبيش ىب نبأ لاف اذلو+ "ذوق: نع واخت الف اصعب اهضعب

 رهاظو ؛ ءوضولا ىف ةيمستلا ةيعورشم ىلع لد دق ثيدحلاف ؛ اذه تفرع اذإو ؛ هلاق

 . ركاذلا ىلع ضرف اهنأ ىلإ ةيوداهلا بهذف ؛ كلذ ىف ءاملعلا قلتخا دقو

 . يسانلا ىلعو لب : ةيرهاظلاو لبنح نب دمحأ لاقو

 ثيدحل ؛ ةيعفاشلاو ةيفنحلا تبهذ هيلإو « ةنس اهنإ : يداهلا يلوق دحأ يفو

 مسا رك ذي مل اذإو هلك هدسج رهط ؛ هئوضو لوأ هللا ركذ نم» : ةريره يبأ

 . ظفاحلا دنع لوبقم وهو ؛ .دج نع هيبأ نع هاور ؛ ديعس يبأ نب نمحرلادبع نب حير وه ( ١(

 ( . ثيدحلا نسحف ؛ ديز نب ريثك امأو

 . بابلا يف ثيدح ىوقأ هنإ : هريغو دمحأ لاق ؛ كلذلو

 . يبأو (۲)

 يف لاطأ دقو « (۲۷- 76"ص) «صيخلتلا» يف ظفاحلا مالك نم كلذ فلؤملا ذخأ (0)

 . قرطلا عومجمب ثيدحلا ةيوقت ىلإ ىهتنا مث ؛ اهللع نيبو اهقرط ركذو « ثيدحلا جيرخت
 : (۲۸- ۲۷) «برعلا لضف يف برقلا ةجحم» ىف لاقف ؛ يقارعلا هخيش كلذ ىلإ هقبس دقو

 . «نسح ثيدح هنإ»

 .(ة١) «دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ حالصلا ورک نبا هيا كو

 . «جئاتنلا» يف ديز نب ريثك ثيدح ًاضيأ اا خو
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 هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح ءوضولا باب - 4 ٠ ةراهطلا باتك ١

 وهو ؛ هرسيسغو "”ينطقرادلا هجرخأ «ءوضولا عضوم الإ هنم رهطي مل ؛ هللا
 قح يف لوألا نإ : .الئاق يسانلاو ركاذلا نيب قرف نم لدتسا هبو . فيعض
 . يسانلا قح يف اذهو « دماعلا

 ىلع ةلالدلا يف هدضع دقف ؛ًافيعض ناك نإو «ريخألا اذه ةريره يبأ ثيدحو -

 ليوأت ىلع ليلدلا وهو « مدقت دقو « هللا كرمأ امك ؛ أضوت» : ثيدح « ةيضرفلا مدع

 ثيدحلا اذه يور دق هنأ ىلع « الماك ءوضو ال دارملا نأب ؛ بابلا ثيدح ىف ىفنلا

 يقهيبلا لاق « ظفللا اذهب هري مل هنإ : "فنصملا لاق هنأ الإ «لماك ءوضو الد : ظفلب

 - هتاور دحأ ديري - . يرهادلا ركب وبأ ؛ فيعض ًاضيأ اذه : هجارخإ دعب «ننسلا» يف

 ىلع لادو تبشم اذه نأب لوقلا امأو . "ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ةقث ريغ هنإ

 . تفرع امك ؛ هقرط لب ؛ باجيإلاب يضقي ًاتوبث تبشب تبثي مل هنأ هيفف « حجريف ؛ ناجيإلا

 ثيدحو وه دضاعتيف « «لاب يذ رمأ لك» : ثيدح ةينسلا ىلع لد لقو

 . ةيبدنلا اهلقأو « ةيعرشلا قلطم ىلع بابلا

 تير: لاَ هلع هللا يضر هج نع هيأ ْنَعِفرَصُم ن ةَحْلَط ْنَعَو - ١
 داتسإب ET قاشنتسالاو ةضّمصملا نيب لصفي 1

 )١( يقهيبلا هاور هقيرط نمو )١/ » )45 - 55فيعض هنإ : لاقو .

 . (۲۷) «صيخلتلا» يف : ينعي (۲)
 يف كلذ لاق امإ يقهيبلا نكل ! ةريره يبأ ثيدح ىلإ عج -ار ريمضلا نأ رهاظلا : تلق (۳)

 i انه ركذ هل قبسي مل ام وهو ؛ ب اوس رمع نبأ ثيدح

 )٤( «كورتم وهو» : (۲۷ص) «صيخلتلا» يفو .
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 .هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح ۷ ءوضولا باب  ؟ ةراهطلا باتك ١
 ا 3 13 ا ا وفا سول

 نسنا) ةحلط هللا دبع وبأ وأ ء دمحم وبأ وه هنع هلل يضر : (ةحلط نعو)

 دحأ ةحلطو . ءافو ةددشملا ءارلا رسكو ةلمهملا داصلا حتفو ميملا مضب :(فرصم

 فرصم :(هيبأ نع) ةئامو ةرشع يتنثا ةنس تام نيعباتلا نم تابثألا مالعألا

 رمع نبا : لوقي نم مهنمو « يناذمهلا ورمع نب بعك : (هنع هللا يضر هدج نع)
 نم مهنمو « ةبحص هل« ورمع نبا رهشألاو : ربلا دبع نبا لاق ؛ ةلمهملا نيعلا مضب

 لوسر تيأر : لاق) ثيدحلا اذه ركذ مث ‹ كلذ ركنأ نم راكنإل هجو الو ! اهركني

 : (فيعض دانسإب دواد وبأ هجرخأ . قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفي غبي هللا

 عا قفتا : يوونلا لاق . فيعض وهو ؛ ميلس يبا نب ثيل ةياور نم هنأل

 دمحأ تعمسو : دواد وبأ لاق لاحلا لوهجم ؛ ةحلط دلاو فريف نألو؛ هفعض

 هيبأ نع فرصم نب ةحلط اذه شيأ : لوقي ؛ هركني ناك ةنييع نبا نأ اومعز : لوقي

 لكل ذخؤي نأب قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفلا ىلع ليلد ثيدحلاو !؟هدج نع

 امهنأ ؛ نامثعو « مالسلا هيلع ىلع ثيدح ًاضيأ هل لد دقو « ديدج ءام دحاو

 هجرخأ . ًاضوت لل هللا لوسر انيأر اذكه : الاق مث ‹ قاشنتسالاو ةا ادرفأ

 تبهذو ‹ ةعامج اذه ىلإ بهذو "'(هحاحص» يف کلا نب يلع وبأ

 )١( «لئاسملا» )۳١۷( .

 )۲( «ةراتخما» يف يسدقملا ءايضلا هجرخأو : تلق )١13/1( نبا هيفو ؛ هدحو نامثع نع

 مل اذإ ثيدحلا نسح هنأ رهاظلاو « هيف فلتخم وهو ؛  تباث نب نمحرلادبع همساو - نابوث

 هاور دقو امّيس ال ؛ دودرم هثيدحف ؛ حراشلا اهيلإ راشأ يتلا قرطلا ةتسلا فلاخ دق انهو ؛ فلاخي

 هنأكف ؛ (19) مقر «دواد يبأ فيعض» ىف هتنيب امك ؛ دارفإلا هيف ركذي مل ؛ هجام نبا هقيرط نم

 هيف برطضي ناك . 2
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 هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةجلط ثيدح 407 ١ ءوضولا باب 4 ٠ ةراهطلا باتك ١

 تد نم هجام نبا هجرخأ امل ةفرغب امين عمجلا ةنسلا نأ ىلإ ()ةيوداهلا

 وبأ هجرخأو . ةدحاو فك نم ًاثالث 0 م قشنتساف ضمضق هنأ : مالسلا هيلع يلع

 .ابيرق اهادحإ ىتأتو "قرط تس نم تد مدو عمجلاو . دواد

 ثاللث» : نابح نس ظفل ىفو ¢ هريغو واد ىبأ دنع نامٿع ثيدح نم كلذكو

 ةفرغ "نم تارم ثالث» : ”يراخبلل ظفل ىفو < «تانفح i نم

 - دواد يبأ دنع - 50 212211111101010 =
 . ((هحيحصا نم - ٠ ۲ مقر) حيحص

 «أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا ركذ املك ؛ .ملعلا لهأ نم ةفئاط بهذ وهو : تلق )١(

 . (؟/1ا//١1

 ظ ظ . قشنتساو' )0

 ٠ !دحاو قيرط نم الإ دري مل هنإف ؛ (1؟71ص) رظنا (۲)
 نخ التسول +: ًاثالث قشنتساو ضمضم مث : ظفلب («هحيحص» - ۹۷ مقر) )٤(

 ثيدح نم سيلو ؛ ثيددح دعب يتآلا ديز نب هللادبع ثيدح نم )145/١( هدنع اذه ( (

 ظ > ! حراشلا قايس همهوي أمك ؛ نامثع

 . (؟9) ١ «صيخللا» يف امك ؛ هللدبع نع وه ؛ ابح نبا ظفل كلذكو

 ةرم لك ؛ تارم تالق مهني عج نأ ىنعملاو . (رثنتساو ضمضمف) : هلوقب قلعتي )١(
 ] .(؟١/155) «حتفلا» يف امك ؛ ةفرغ نم

 ( ظ ض . ةمدقتملا يلع ةياور كلذ لثمو : تلق

 وشنت و TO اذه ديؤي 0
 ظ .«تاقرع يه اإ ثالثلا نأ يق حيرص هنإفا (تافرغ ثالث رثنتس

 قشنتساو ضمضق هنأ كلذ نم جتن ؛ ؛ںاتکلا يف روكذملا ظفللا ىلإ ةدايزلا هذه تمض اذإف

 . (48 مقر) ةيتآلا ةياورلا يف ًاحيرص نوكي داكي اذهو « تافرغ ثالث نم تارم ثالث

 4ه١



 يلع ثيدحخ - 7 ءوضولا باب ۔ ٤ ةراهطلا باتك ١

 ةنس لكلا نار٤ ييحاتلا برقألاف « همدعو د نيتياورلا دورو عمو « «ةدحاو

 حصأو رثكأ عمج ا ةياور ناك نإو

 . ىيحي مامإلا لوق هنإ : لاقو رييختلا حرشلا يف راتخا دقو

 رهاظ هيلإ دشرأ امك ؛ اهنم ثالثبو « "'ةدحاو ةفرغب نوكي دق عمجلا نأ ملعاو

 ثالثب عمجلا نوكي دقو . «ةدحاو ةفرغ نمو « دحاو فك نم» : ثيدحلا يف هلوق

 نم تارم ثالث : "حيرص وه امك ؛ ةفرغ تارملا ثالثلا نم ةدحاو لكل تافرغ

 9 ملعأ هللاو - ينعي : ثيدحلا هركذ دعب «ننسلا» يف يقهيبلا لاق . تانفح ثاللث

 ثالث نم ًاثالث كلذ لعف مث «ةدحاو ةفرغ نم ةرم لك رثنت او نضع هنآ

 لخدأ مث : هيفو « هدنسب هقاس مث « ديز نب هللا دبع ثيدح هل لديو : لاق « تافرغ

 نم تافرغ ثالث نم تلرم ثالث رثنتساو قشنتساو ضمضمف ءانإلا يف هدي
 . لامتحالا اذه نيعتي هنأ حضتي هبو . (حيحصلا» ىف يراخبلا هاور : لاق مث « ءام

 لك صفت مل :- هوضولا ةقص يف ٠ هع هللا يِضَر يلع ْنَعَو - ٨۸

 ونا هجرخأ . ءاملا هنم ذخأي يذلا فكلا نم رثنيو ضمضَمُي «ًاثالث َرَثثَْم 5 او

 . يالا دواد

 ل ضمضت مث :- ءوضولا ةفص يف هنع هللا يضر يلع نعو)

 )١( «عنقم» . ةلبانحلا لاق هبو .

 : يراحتبلا ةياور رهاظ ىلع تارم .ثالث ةدحاولا ةفرغلا نم قشنتسيو ضمضمب : يأ (۲). .

 . اهيف ام تفرع دقو ! (ةدحاو ةفرغ نم تارم ثالث)
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 ةد. يا كبد

 واد وبأ هجرخأ 1 ءاملا هنم ذخأي يذلا فكلا نمر شنيو ضمضشم 2 اثالث

 الث نم وأ ةدحاو ةفرع نم ه هنأ لمتخيو عیجا ةلدأ نم اذه : (يئاسنلاو

 لا ا هنع هللا يضر دز نب ادب قو 43

 تم الث كلذ لَعفي ,ةدحات فك نم شنا ضمضمف دب هل

 را 7 ا نفيا ءاملا يف: Eh (هدي واک لخدأ تا 5

 فلا يف : لخدي ل« ءاملا نم ةدحاو فكب هئافتكا ركذ وه اغإ دارملا نأل ؛ راثنتسالا

 فكلا : (ةدحاو فك نم) ثيدحلا دوصقم نم سيلف ءاملا عفد امأو ؛ فنألاو

 دحاو فك هافك هنأ يف "رهاظ وه : (هيلع قفتم . ًاثالث كلذ لعفي) ثنؤيو ركذي
 ؛ دحاو فك نم امهنم لك لعف هب دارأ هنأ لمتحي ناك نإو « تارملا ثالشلل

 اذهو ٠ عمجلا ةلدأ نم لوألاك ثيدحلاو « ثالشلا نم ةدحاو لك يف فرتغي

 لثم 0 دقو 4 ومو ةقفص يف نيليوطلا نينيدحلا ن نم ناعطتقم لوألاو ثيدحلا

 سد 00

 . رهاظلا وهو (۲)
 فك نم قاشنتسالاو ديلا نم الك لعف هنأ وهو ؛ هفالخ رهاظلاو !لاقاذك (۳)

 : ٠ . تافرغ ثالئب تارم ثالث ؛ ةدحاو

 00 ةدعلا» يف حراشلا ني ديعلا قيقد نبا هيلإ بهذ يذلا وهو 1
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 سنا ثيدح ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 . انه عمجلاك ؛ هديري يذلا ةجحلا عضوم ىلع رصتقي امنإ فنصملا نأ الإ ؛ اذه

 همّدق يفو الجر قلي يتلا ىأر : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو 6٠

 دواد وبأ هجرخأ . «كءوُضُو نسحأف عجرا» : لاقف « ءاملا هْبِصُي مل رفظلا لثم

 ( . يئاسنلاو

 لثم همدق يفو « "الجر قلك يبنلا ىأر : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 : هعمجو « ركذ ام اهدوجأ « رخأ تاغل هيف « ءافلاو ةمجعملا ءاظلا مضب : (رفظلا

 عجزا» : لاقف) هئوضو ءام : يأ : (ءاملا هبصي مل) ريفاظأ : عمجلا عمجو « رافظأ

 ملسم هلثم جرخأ دقو : ("”يئاسنلاو "دواد وبأ هجرخأ . «كءوضو نسحأف

 وبأ جرخأ دقو « رمع ىلع فوقوم هنإ : ليق هنأ الإ ؛ رمع نع رباج ثيدح نم
 لاا ىلا نأ : قل ىبنلا باحصأ غب نع نادعم نب.دلاخ :قيرط نم ةواذ

 هرمأف « ءاملا اهبصي مل مهردلا ردق ةعمل همدق رهظ يفو « يلصي الجر ىأر

 )١( يلصي وهو : يأ .

 )١14( )۲ - ((هحيحص» .

 يف هسفن ظفاحلا هيلإ هازع الو« (هننس) يف هدجأ مل ينإف ؛ رظن يئاسنلل هوزع يف )۳(

 ! )۱٤۸/١( «هحرش» يف يناكوشلاو , «ىقتنملا» يف ةيميت نبا اذكو < (؟هص) «صيخلتلا»

 : هبقع حراشلا لوق ليلدب ؛ خاسنلا ضعب نم ًامحقم نوكي نأ ىشخأل ينإو
 . روكذم برقأ هرابتعاب ؛ هيلإ دئاع ريمضلا نإف ؛ «رباج ثيدح نم هلثم جرخأ دقو»
 .وبأو 6 ملسم هلصو دقو« اخف نكلو 3 دواد وبأ هجرخأ اغإو ؛ ًاضيأ يئاسنلا هجرحي ملو

 . رباج نع ريبزلا يبأ قيرط نم ا

 !! ىفخي ال ام حراشلا عينص يفف

 ها/ ١



 سنأثيدح 0500 0020202000 موضولاباب 4 0200-0 ةراهطلا باتك- ١

 ؛ هدانسإ نع لئس امل لبنح نب دمحأ لاق . ةالصلاو ءوضولا ديعي نأ هك يبنلا

 : لجّرلا 5 اصن ءاملاب ءوضولا ءاضعأ تاحيكتا وجر ىلع لد وشو

 يف كي هلاق ؛ «رانلا نم باقغألل ليو» : ثيدح تبث دقو « اهريغ ىف ًاسايقو

 . روهمجلا بهذ اذه ىلإو « ءاملا مهباقعأ سمي مل ةعامج

 لقأ وأ «هعّير وأ ءوضعلا فصن نع" 'ىفعي هنإ : لاق ةفينح يبأ نع يورو
 . هنع تيكُح تاياور ' مهردلا نم

 ولا فيفي اا تي ةالاوملا بوجو 5 اضيأ ثيدحلاب لدتسا دقو

 هيلع ديدشتلا دارأ هنأل ؛ هيف ليلد الو : ليق ليق « هكرت ام لسغب هرمأ ىلع رصتقي ملو

 فعض ىفخي الو « لكلا كرت هنأكف ايش كرت نم نأ ىلإ ةراشإلاو « راكنإلا يف

 ا يأ ؛ ءوضولا ديعي نأ هرمأ ؛ يوارلا لوق نإ : لاقي نأ نسحألاف « لوقلا اذه

 . ًاءوضو أضوت دق هنأب ًاناظ ىلص هنإف ؛ ئضوتملا نظ رابتعاب ةداعإ هامسو « هكرت ام

 ظ . ""ةغل ءوضو هنأل ؛ ءوضولا ديعي : هلوق يف ًاءوضو هامسو ؛ ائزجم

 ”دماعلا مکح را يف E لهاجلا نأ ىلع ليل ثيدحلا يفو

mreا 1 انلق .  

 و يااا لتقل ىنع عیشلا يف دو ل هلال دعب هيفو :تلق (۲)

 | .(/) ب

 0 تیغ بر لبق هوو اشا ةكرب» : ثيدحو

 ! كلذ فالخ ىلع لدي ؛ ةيواعمو « ةركب ىبأو « لعنلا ثيدحو (*)
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 سنأ ثيدح 5١ ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 ر ذالك هللا لوُسَر ناک : لاق هنع هللا يضر هن هنعو ه١
o£ سد هيلع قفس . دادم ةَسْمَخخ ىلإ . عاّصلاب . 

 ل هللا لوسر ناك : لاق) كلام نب سنأ : یا (هنع هللا يضر هنعو)

 لاق اذلو ؛ دادمأ ةعبرأ وهو : (عاّصلاب ٌلستغيو) هردق قيقحت مدقت : (دّلاب ًاضوتي

 مدقتو : (هيلع قفتم) ةسمخ ىلإ دادمأ ةعبرأب : لاق هنأك : (دادمأ ةسمخ ىلإ)

 فنصملا رخأ ولو « هئوضو ءام هب ردق ام لقأ هنأ انمّدقو ؛ دم يشب ًاضوت لي هنأ
 . بيترتلا نحل قفوأ ناكل ؛ اذه مدق وأ . انه ىلإ ثيدحلا كلذ

 الو « هلسغو « قلك ER جيو ويم اذه رهاظو

 أ : يراخبلا هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدح هيفاني لاقُي دحاو 2 الع هن

 نا ياس ع مي حا قرا

 )١( زاجحلا لهأ دنع عّصأ ا : يأ .

 ) )۲ظفلب اهنع (لسغلا باتك) «يراخبلا» ىف ثيدحلا : تلق :

 قرفلا : هل لاقي حدق نم ؛ دحاو ءانإ نم للم ىبنلاو انأ لستغأ تنك .

 أطخ هنأ تدكأت مث ؛ يعبطم أطخ هنأ رمألا لوأ ىف تننظو ! (ًاضوت) : ظفلب هركذ فنصملاو

 هلوق ليلدب ؛ فلؤملا نم :
 «هنم ًاضوت ام ضيعبت» ! >

 فلعل غيت («مالعلا حتف» يف ثيدحلا درو كلذكو ۱

 هريغ يف الو «يراخبلا» ىف ال ؛ فنصملا هركذ يذلا ظفللاب الصأ ثيدحلل نظأ امو !!

 ملسم هاور . كلذ نم ابيرق وأ دادمأ ةثالث عسي «دحاو ءانإ يف ةشئاعو وي هلاستغا تبث دقو .

 .٠ هوحن يئاسنللو
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 رمع ثيدح 6 ' ءوضولا باب ٠ > ٤ ةراهطلا باثك ١

 ىلإ نادشري دي ديز نب هللا دبع نع فلس يذلا ثيدحلاو « اذه سنأ ثيدحو

 ملعلا لهأ هركو : يراخبلا لاق دقو « هنم ريسيلاب ءافتكالاو « ءوضولا ءام ليلقت

 . لَو يبنلا لعف زواجتي نأ  ءوضولا ءام : يأ هيف

ofنم مكنم امه : 8ك هللا لوسر لاق : 3 4 ا  

 ال هدو هللا الإ هلإ ال ْنأ دهشأ : لوقي مث . ءوضؤولا ْعبْسُيِف ف أَّضَوَتَي دحأ

 . «ةثجلا باَوِبأ هَل تحتم الإ هلوُسَرو ُهدْبَع ادَّمَحُم نأ ا ن كليزف

 نم يَا« نيباوتلا نم ينلعجا ١ ملل : دازو , يذمرتلاو ملسم هجرخأ

 ( .«نيرهطتملا

 ؛ ةرمع عمج نم لوقنم « ةلمهملا نيعلا مضب : (هنع هللا يضر رمع نعو)

 نب بعك يف قلو يبنلا عم عمتجي ٠ لينا البق يربح سئمت لاب

 .دهشو « ًالجر نيعبرأ دعب سمح ةنس : ليقو « ةوبنلا نم تس ةنس ملسأ « يؤل

 قارعلا يف ذ تاحوتفو « مالسإلا يف دهاشم هلو « ويب يبنلا عم اهلك دهاشلا

 نب ة ةريغملا مالغ ة ةؤلؤلوبأ هنعط « نيرشعو عبرأ ةنس مرحلا ةرغ يف يفوتو « ماشلاو

 . فصنو نينس رشع هتفالخو + ةبعش

 ظ : (ءوضؤلا عبسي ًاضوتي دحأ نم مكنم ام» : قلك هللا لوسر لاق : لاق)

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) همامتإ دعب : (لوقي مث) هماهتإ هنأ مدقت

 نموه: («ةنجلا باوبأ هل تحتف الإ اا دهشأو «هل

 « هعوقو ققحتل ؛ يضاملاب يتآلا نع ربغ « [44 فهكلا] «روصلا يف خفنو : باب

 «دواد وبأو : (ملسم هجرخأ) ء ا اهيأ نم لخدي ؛ ةمايقلا موي هل حتفت : دارملاو

۱۰ 



 رمع ثيدح _ 6" ءوضولا باب ٤ ةراهطلا باتك ١

 نم ينلعجاو « نيباوتلا نم ينلعجا ! ٌمُهّللا» : دازو « يذمرتلاو) ةا ا

 بحبو نيباوَتلا ؛ ابحي هللا نإ : ىلاعت هلوقب امالا امي عمج : («نيرهطتملا

 ‹ بونذلا ناردأ نم نطابلا ةراهط ةبوتلا تناك الو « [۲۲۲ : ةرقبلا] «نيِرّهطَتُملا

 بسان « ىلاعت هيلإ نرقتلا نع ةعناملا ثادحألا نع رهاظلا ةراهط ءوضولاو

 نوكي نأ بلط يف ةبسانملا ةياغ ىلاعت هللا نم كلذ بلط : يأ ؛ امهنيب عمجلا

 هل نيبوبحما ةرمز يفو « هلل ًابوبحم لئاسلا

 هدانسإ ىف : ثيدحلا هجارخإ دعب يذمرتلا لاق نإو  ةياورلا هذهو

 «رازبلا اهاور دق ةدايزلا هذهو « ملسم ىف تباث ثيدحلا ردصف  "'بارطضا

 ًاضوتف ءوضوب اعد نم» : ظفلب « نابوث قيرط نم «طسوألا» يف يناربطلاو
 ادمحم نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي هئوضو نم غرف ةعاسف

 هاورو . «نيرهطتملا نم ينلعجاو « نيباوتلا نم ينلعجا ! مهلا . هلوسرو هدبع

 مكاحلاو , «ةليللاو مويلا لمع» يف ينسلا نباو « " سنا ثيدح نم هجام نبا

 )١( «ءيش ريبك بابلا اذه يف كلي يبنلا نع حصي الو» : همالك مامتو .

 ؛ ةعامج هنع هيوري ؛ (حلاص نب ةيواعم) ىلع  هريغو ملسم دنع  ثيدحلا رادمو : تلق

 هتنيب امك ؛ نيرخآلا نود هدنس يف برطضا يذلا وهو « يذمرتلا دنع (بابحلا نب ديز) مهنم
 . )١57( «دواد يبأ حيحص» يف

 ابقعتم - (۳۷) «صيخلتلا» يف لاقو . بارطضالا اذه هلعي ال ؛ حيحص ثيدحلاف ؛ كلذلو

 :  يذمرتلا ىلع

 . «بارطضالا نم ةملاس ملسم ةياور نكل»

 . «راكفألا جئاتن» يف ًايفاش ًانايب كلذ نيب دقو

 ! حراشلا مالك همهوأ امل ًافالخ ؛ ةروكذملا ةدايزلا هيف سيلو « فيعض هدنسو : تلق (۲)

۱1 



 رمع ثيدح 67 . ءوضولا باب - ٤ ةراهطلا باتك ١

 ملل كناحبس : لاقف ًاضوت نم) ٠ ظفلب دعس ا ثيدح نم «كردتسملا» يف

 ‹ قر يف بتك ؛ كيلإ بوتأو كرفغتسأ « تنأ الإ هلإ ال نأ دیتا لمحن

 0 فوقوم هنأ 1007 متسع «ةمايقلا موي ىلإ -5 الف ؛ 9 ی مت

 یی ا یی ی لاق

 ثيدح الإ هيف راكذألا نم فنصملا ركذي ملو « ءوضولا باب ىهتنا انه ىلإو

 وضع لك لسغ عم ركذلا ثيدح اّمأو ؛ را يف ركذل اذهو « هلوأ يف ةيمستلا
 ال ءوضولا ءانثأ يف ةيعدألا : يوونلا لاق « "هفعض ىلع قافتالل ؛ هک ملف

 . نومدقتملا اهركذي ملو « اهل لصأ

 . ثيدح هيف حصي r حالصلا نبا لاقو

 5 هبل ءويشولا بقعو 3 د هتلدأ مامت دنع هلاقف 3 الدق نر 5 لری (

 ` : لاقف« ءوضولا ماكحأ نم هنأل ؛ نيفخلا

 . يأرلا لبق نم لاقي ال هنأل ؛ عفرلا مكح يف وهو ؛ (195) «ءاورإلا»

 . (77) «صيخلتلا» ىف ا هححص دقو

 . «راكفألا جئاتن» يف ةعوفرملا هقرط ضعب ححصو

 . «جئاتنلا» يف ظفاحلا كلذ يف لوقلا لصف دقو 6

۲ 



 ةبعش نب ةريغملا ثيدح ۴ نيفخلا ىلع حسملا باب  ه ةراهطلا باتك ١

 نْيفخلا ىلَع حملا باب ۔ ٥
 : نيبعكلا يطغي مدا نم لعن : فخلاو « كلذ ةيعرش ةلدأ ركذ باب : يأ

 ؛ قومرجلا "!قوف : بروجلاو ءريغص فخ قوف سبلي "اريبك فخ : قومرجلاو
 . ناعكلا 9 4 يهو « لعنلا "نود ؛ ةيطغتلا ضعب نيبعكلا يطغي

  orكلي يبنلا عم تنك : لاق هنع هللا يضر ةبغش نب ةريغملا نع .

 يّنِإف ءاّمهعد» : لاقف هيف عزنأل 3 «ًاضوَتف  E«نيترهاط

 ل يبنلا نأ : يئاسنلا الإ هنع ةعبرأللو « هيلع فتم َمِهْيلَع حَسَمف

 فعض هدانسإ يفو . ةلفسأو فخلا ىلعأ .

 يف : يأ : ( كك يبنلا عم تنك : لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع)

 ةوزغ ىف هنأ رفسلا نييعت : دواد يبأو كلام دنعو « يراخبلا هب حرص امك ؛ رفس

 ا ىف نا 0: (ضرق) ا" جفلا ةالص اهنأ ةالصلا نييعتو « كوبت

 )١( نيقاسلا عوطقم وهو .
 . ىلعأ : يأ (۲)

 ظ . (لعنلا قوف) هلعلو ! اذك (5)
 عنص كلذكو . ةيطغتلا ركذي ملف ؛ «لجرلا ةفافل : بروجلا» : «سوماقلا» يف يذلا مث

 . )١158/١( يناكوشلا

 . ! قومرجلا نم ربكأ بروجلا نأ )٠١۷/١( ركذ هنكل

 . ةيطغتلا ضعب ىطغت ال اهنإف : يأ (:)

 مقر (حيحصلا» يف هتنيب امك ؛ لولعم كلام دنسو « حيحص دواد يبأ دنسو : تلق (ه)

 ىف ظفاحلا حرص امك ؛ ءوضولا ةيآ اهيف تلزن ىتلا عيسيرملا ةوزغ دعب تناك كوبت ةوزغو . )١17(

 .(5؟١45/1) «حتفلا»

۳ 



 يفو « تارم ثالث قشنتساو ضمضهت : ظفل يفف « ثيداحألا هب تحرص

 | وهامك؛ هلمكتسا هنأ ال « هيف ذخأ ؛ ًاضوت : هلوقب دارملاف . هسأرب حسمف : ىرخأ

 ىلإ مايقلا 55 يوهلا تدصق وأ يدي تددم : ل (تيوهأف) ظفللا رهاظ

 نظو اهملع وأ « حسملا ةصخرب ملع دق نكي مل هنأك : اةيلخ نردد

 وأ « فالخلا هيف يتأيو ‹ لضفأ لسغلا نأ ىلع ءانب ؛ لضفألا لعفيس قالك هن

 : (امهعد» : لاقف) هلوقل ؛ برقأ ريخألا اذهو . حسملا طرش لصحي مل هنأ زوج
 ةياور هنيبت امك ؛ نيمدقلا نم لاح : («نيترهاط امهتلخدأ ينإف) نيفخلا : يأ

 . امهيلع حسمف) '«ناترهاط امهو نيفخلا نيمدقلا تلخدأ ينإف» : دواد يأ

 نع يور هنأ رازبلا ركذو « يراخبلل انه هظفلو ‹ نيخيشلا نيب : (هيلع قفتم

 . ًاقيرط نيعبرأو ةسمخ هدنم نبا اهنم ركذو ؛ اقيرط نيتس نم ةريغملا

 ثيدحلا اذه نأل ؛ رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو

 . "فلاثلا ثيدحلا يف هيلع مالكلا يتأيف رضحلا يف اّمأو « تفرع امك ؛ هيف رهاظ

 ‹ ثيدحلا اذهل ؛ ًارفس هزاوج ىلع رثكألاف « كلذ زاوج ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 م اها د يدوس راق فيدال يللا حر

 . ةعوفرم ةباحصلا

 ىف ربلا دبع نبا لاقو « ًايباحص نيعبرأو دحأ نع هيف : متاح ىبأ نبا لاقو

 . )۱٤١( كانه هتنيب امك ؛ حيحص اهدنسو 01(

۱٤ 



 ةبعش نب ةريغملا ثيدح 6 نيفخلا ىلع حسملا باب 5 . ةراهطلا باتك ١

 باحصأ نم نوعبس ينثدح : لاق يرصبلا نسحلا نع رذنملا نبا لقنو

 . نيفخلا ىلع حسمي ناك هنأ : للك هللا لوسر

 ؛ ًايباحص نينامث اوغلبف « «هتركذت» يف هاور نم ءامسأ هدنم نب مساقلا وبأ ركذو

 ‹ صاقو يبأ نب دعسو « مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ لوق حسملاب لوقلاو

 . مهريغو « ىلجبلا ريرجو « ناملسو « تباث نب ةميزخو « ةديربو « ةفيذحو « لالبو

 نأل ؛ فالتخا ةباحصلا نيب نيفخلا ىلع حسملا يف سيل : كرابملا نبا لاق

 . "'هتابثإ هنع يور دقف هراكنإ هنع يوُر نم لك

 نع الإ ‹ هراكتإ فلسلا "نم دحأ نع يوُر هنأ ملعأ ال : ربلا دبع نبا لاقو

 . هتابثإب ةحرصم هنع ةحيحصلا ةياورلا نأ عم« كلام

 وبأ هب لاقو . رتاوتم حسملا نأب ظافحلا نم عمج حرص دق : فنصملا لاق

 . تعمس امب نيلدتسم امهريغو « ىعفاشلاو « ةفينح

 هلوقب اولدتساو « هزاوج مدعب لوقلا جراوخلاو ةيمامإلاو ةيوداهلا نع يورو

 ةرشابم ةيآلا تنيعف : اولاق «[5 : ةدئالا] (نيبْعَكْلا ىلإ ہکلُجرأو» : ىلاعت

 « ميلعتلا ثيداحأ نم ءوضولا باب يف فلس امب : ًاضيأ اولدتساو « ءاملاب نيلجرلا

 ةخوسنم حسملا يف متركذ يتلا ثيداحألاو : اولاق « نيلجرلا لسغ تنيع اهلكو

 ‹ نيفخلا باتكلا قبس : مالسلا هيلع ىلع لوق خسنلا ىلع ليلدلاو ؛ ةدئاملا ةيأب

 . ةدئاملا دعب هي هللا لوسر حسم ام : سابع نبا لوقو

 . (09- ه١/8) «أطوملا» رظنا ؛ رمع نبا مهنم (۱)

 . ءاهقف نم (۲)
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 ا ا كمل ةبعش نب ةريغملا ثيدح ۳ نيفخلا ىلع حسملا باب 5 ةراهطلا |اتك ٠١

 : هحسمو « عيسيرملا ةوزغ يف تلزن ءوضولا ةيآ ن أب : الوأ ؛ كوبت ةوزغ يف ©
 !؟رخأتملا مدقتملا خسني فيكف ! تفرع امك

 هلوق نأل ؛ ةيآلاو حسملا نيب ةافانم الف ؛ ةدئاملا ةيآ رخأت ملس ول هنأب 00
 . فخلا ىلع حسملا ثيداحأ هتديقو « "7 قلطم « ٦[ : ةدئاملا] ؟مكلجرأو# : ىلاعت
 ظ . ثيداحألا كلت هتصصخو ماع وأ

 نع يور ام اذكو « عطقنم ثيدح وهف « مالسلا هيلع يلع نع يور ام امأو

 . حسملاب لوقلا نم امهنع تبث ام فلاخي هنأ عم « سابع نبا

 مل هنإف ؛ يلجبلا ريرج ثيدح وهو ؛ امهنم حصأ وه ام امهثيدح ضراع دقو

 له هل ليق « هيفخ ىلع حسمي ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىأر هنأ : ئور

 "'حيحص وهو ؟ةدئاملا دعب الإ تملسأ لهو : لاق ؟اهدعب وأ « ةدئاملا لبق كلذ ناك

 اهنإف ؛ نيفخلا ىلع حسملا زاوج يفاني ام اهيف سيلف « ميلعتلا ثيداحأ امأو
DEAا  a 

 ‹ سأرلا وهو < حوسمملا ىلع ًافطع مكلجرأل رجل اب ةءارقلا ةدئاملا ةيآ يف تبث

 e نکا حس نام لسا

 . رجل اب ةءارقلا هب هجوت يتلا هوجولا نسحأ وهو

SL E E 

 نيلجرلا لسغ هيلع بجي ال نيفخلا سبال نأ ةنسلا تنيبف ؛ هنع توكسم كلذ .

 . )۱٤۳( «دواد يبأ حيحص» يف هتركذ امك ؛ نيقيرط نم ريرج نع كلذ حص : تلق (۲)

1١1 



 ةبعش نب ةريغملا ثيدح 5 نيفخلا ىلع حسملا باب 5 ةراهطلا اتك ١

 ؛ نيمدقلا ةراهط لامك عم نيفخلا سبل وهو « ثيدحلا هيلإ داما اس لوألا

 مث « هءوضو لمكي ىتح « أضوتي نأب « ةمات ةراهط ىلع وهو « امهسبلي نأب كلذو

 هنأ ىلع ءانب « امهيلع حسملا زاج « رغصأ ًاثدح كلذ دعب ثدحأ اذإف ؛ امهسبلي

 نع ناترهاط امهنأ لمتحي لب : ليق دقو « ةلماكلا ةراهطلا ؛ «نيترهاط» ب دورا

 1 لوألا لوقلا يوفي ام ' ثيداحألا . نم ىتأيو 4 دواد نع ىوري ؛ ؛ ةساحنلا

 ردابتملا هنأل ؛ "لماكلا هب دارملا نإف « فخلا ىّمسم نم دافتسم : ىناثلاو

 حسم الف ؛ قرخم ريغ ءاملا ذوفن ًاعنام ًايوق ًارتاس نوكي نأب كلذو « قالطإلا دنع

 ىلع الو« "ضرفلا لحم هنم ودبي قرخم ىلع الو « نيبقعلا رتسي ال ام ىلع

 . (ه8) ثيدحلاك )١(

 يالا فرعا ريغ ارت داك تاون مّلسمف ؛ نيبعكلا رتسي ام لماكلاب ديري ناك نإ : تلق (۲)

 قلع دق عراشلاو ؛ لا ىمسي قورخلا فخلا نأ ىفخي ال ذإ ؛ مّلسم ريغف ؛ ءاملا ذوفن عن

 . ًاقالطإ هيلع حسملا زوجيف « فخلا ىمسمب حسملا

 راصنألاو نيرجاهملا فافخ تناك لهو ؛ ًافخ ماد ام حسما» : يروثلا نايفس لاق ام نسحأ امو
 . «!؟ةقزم ةقرخم ةققشم الإ

 : لاق هنأ يعازوألا نع لقن مث « )٠١7/7( «ىلحملا» يف هركذ

 . «نيبعكلا تحت نيعوطقملا نفخلا ىلع مرحلا حسي

 هللا يضر ىلع نع حص امك « نيلعنلا ىلع حسملا ويب هنع حص دقف ؛ باوصلا وهو ؛ هاضتراو
 . هلع

 2 : لاق . «اقرخت نإو

1۷ 



 يلع ثيدح 4 نيفخلا ىلع حسملا باب  ه ظ ةراهطلا باتك ١

 . هعزن بوجول ؛ بوصغم الو « ءاملا ذوفن عنمي ال ذإ ؛ جوسنم

 نكلو « هلحم الو« هتيمك الو « حسملا ةيفيك نيبي مل ةريغملا ثيدحو ؛ اذه
 ىلغأ حسم ل يبنلا نأ : يئاسنلا الإ هنع ةعبرأللو) فنصملا لوق هدافأ يذلا

 , هلفسأو فخلا ىلعأ حسملا لحم نأ نّيب : (فْعَض هدانسإ يفو . هلفْسأو فلا

 ىف هفعض هجو نيبو« هفعض ىلإ راشأ دق هنكلو « هيلإ بهذ نم ىتأيو

 | . اذه ةريغملا بتاكب هوفعض ثيدحلا ةمئأ نأو « «ضيخلتلا»

 . اذه ةريغملا ثيدح ضراعو حسملا لحم نيب كلذكو

 ناكل ؛ يأرلاب نيّدلا ناك ول : لاق ُهَنَأ : هنع هللا يضر يلع نعو ه5

 ىلع ُمَسْمَي غلو هللا لوسر ْتْيَأَر دقو ؛ةالغأ نم حْمَسْلاِب ىَلْوأ فلا ( ٌلَفْسأ

 . نسح دانسإب دواد وبأ هجرخأ . هّيفخ رهاظ

 سايقلاب : يأ : (يأرلاب نيّدلا ناك ول : لاق هنأ : هنع هللا يضر يلع نعو)

 تحت ام : يأ : (هالعأ نم حسملاب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل) يناعملا ةظحالمو

 عقيو « يشملا رشابي يذلا هنأل ؛ ؛ امهالعأ ىلع وه يذلا نم حسملاب ىلوأ نيمدقلا

 لوسر تيأر دقو) مدقلا رهظ ىلع ام وهو « هالعأ فالخب « ‹ هتلازإ ىغبني ام ىلع

 لاقو : (نسح دانسإب دواد وبأ هجرخأ . اياك ازال طا فل هللا

 . "'حيحص ثيدح هنإ : «صيخلتلا» يف فنصملا

 . «ةققشم ةقرخم راصنألاو نيرجاهملا فافخ كلذك تناكو» =

 . (11/1) دشر نبا لام اذه ىلإو

 ف هدانسإ)» : «صيخلتلا» يف يذلا )1
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 يلع ثيدح 5 نيفخلا ىلع حسملا باب »  ةراهطلا باتك ١

 الو ‹ ريغ ال« امهرهاظ هنأو « نيفخلا ىلع حسملا لحم ةنابإ هيف ثيدحلاو

 . امهلفسأ حسمي

 : نالوق كلذ يف ءاملعللو

 بقع تحت ىرسيلا هفك نطاب عضي مث « ءاملا يف هيدي سمغي نأ : امهدحأ

 ىرسيلاو « هقاس ىلإ ىنميلا رمي مث « هعباصأ فارطأ ىلع ىنميلا هفكو « فخلا

 ثيدح ىف درو اب ةيفيكلا هذهل لدتساو « ىعفاشلل اذهو « هعباصأ فارطأ ىلإ

 د ا سد ا قلو هنأ : ةريغملا

 هعباصأ رظنأ ينأك ؛ ةدحاو ةحسم امهالعأ حسم مث « رسيألا هفخ ىلع ىرسيلا

 . ةفصلا كلتب يفي ال هنأ ىلع . عطقنم وهو « ىقهيبلا هاور . نيفخلا ىلع

 هيلع يلع ثيدح اهدافأ يتلا يهو « هلفسأ نود فخلا ىلعأ حسم : امهيناثو

 . "اذه مالسلا

 : ليقو « عباصأ ثالث ردق الإ ئزجي ال : ليقف ؛ كلذ نم ئزجملا ردقلا امأو

 ةريغملا ثيدحو يلع ثيدحو « هرثكأ حسم اذإ الإ ئزجي ال : ليقو « عبصأب ولو

 هيلع يلع نع يور دق ؛ معن . كلذل ضرعت امهيف سيل« لصألا يف ناروكذملا
 لاق . عباصألاب اطوطخ فخلا رهظ ىلع حسي قلي هللا لوسر ىأر هنأ : مالسلا

 هملع نم ضعب ىرأ خد هنا : رباج نع يورو . فيعض ثيدح هنإ : يوونلا

 . حيحص هنأ ؛ باوصلا وه اذهو : تلق =

 . (155/1) «يذمرتلا» يف امك ؛ دمحأو يروثلا لوقي هبو : تلق )١(
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 لاسع نب ناوفص ثيدح 55 نيفخلا ىلع حسملا باب ٥ ةراهطلا باتك ١

 . هعباصأ نيب جرفو « ةرم قاسلا لصأ ىلإ نيفخلا مدقم نم هديب حسي نأ « حسملا

 ةيمكلا الو ‹ ةيفيكلا يف دري مل هنأ تفرعف ؛ ًادج فيعض هدانسإ : فنصملا لاق

 لعف اذإ هنأ رهاظلاو . جا نايب يف ىلع ا | ا كييدح

 ؛ حسملا ا لادا اوا چای

 مدخلا هداقأ دقق

oاذإ | انرمأي خلي يبنلا ناك زاد لاق ديس ف ردع ٥ 

 ٍطئاَغ نم ْنكَذو ةَباََج نم الإ ! نَا ماي هَنالَن اتفافح عزن الأ ؛ًارْفَس انك
 . ةاححصو « ةميزخ نباو « هَل ظفللاو , ّيذمرتلاو ُيئاسنلا هجرخأ . مونو لوبو

 نسبا) ءافلا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب : (هنع هللا يصر ناوفص نعو)

 8 يدار ماللبو ةل ةلمهلا نيبلا ديدشتو ةلمهل ع لاسم

 ارس

 ايا یا نهيلايلو مايأ ا ا عرسال

 هذه لجأل يأ : (مونو لوبو طئاغ نم) نهعزنن ال (نكلو) ثاالثلا رورم

 .هل ظفللاو ‹ يذمرتلاو ىئاسنلا هجرخأ) ةردقملا ةدملا ترم اذإ الإ ثادحألا

 نا ¢ يعفاشلا هآورو 4 ةعزرخ نباو ¢ ىلا . يأ (هاححصو 4 ةميزخ نباو

 | : يراخبلا نع يذمرتلا لاقو « يقهيبلاو « ينطقرادلاو « نابح نب راو « هجام

 «ةياهنلا» يف امك ؛ : ىنعمب نورفاسملاو ٌرفّسلاو « رفاسم عمج ؛ نورفاسملاو : : تلق )۱(

 ( حیحص نسح ثيدح) : يذمرتلا لاق )۲(

 نمو . دوجُنلا يبأ نب مصاع هيف ؛ نسح هدنسف الإو « هدهاوشل ؛ يذمرتلا هححص امنإو : تلق

 . (۱۷۹) ًاضيأ نابح نبا هاور هقيرط
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 لاسع نب تاوفص ثيدح 6 نيفخلا ىلع حسملا باب 5 ةراهطلا باتك ١

 ثيدح نم حصأ ءيش تيقوتلا يف سيل : يراخبلا لاق لب ؛ نسح ثيدح

 : یباطخلاو 4 يدمرتلا هححص و 4 ا لاسع نب ناوفص

 مايأ ةثالث رفاسملل « نيفخلا ىلع حسملا ةحابإ تيقوت ىلع ليلد ثيدحلاو

 رهاظو « هيلع عمجم وهو ؛ لسغلا نود ءوضولاب هصاصتخا ىلع ةلالد هيفو « نهيلايلو

 لسغو امهعلخ وأ « نيفخلا ىلع حسملا لضفألا له : ءاملعلا فلتخخا دقو
 . لضفأ حسملا نأ هراتخأ يذلاو : رذنملا نبا نع فنصملا لاق ؟نيمدقلا

 ةبغر حسملا كرتي الأ طرشب « لضفأ لسغلا نأب انباحصأ حرص : يوونلا لاقو

 . “ءامتإلا ىلع رصقلا ليضفت يف اولاق امك ؛ "'ةنسلا نع

 هلاجرو « ىتأي امك ؛ يلع ثيدح نم «امهيحيحص)» يف ةناوع وبأو ملسم هجرخأ دق : تلق )١(

 :  يراخبلا لوق ىكح نأ دعب  (؟١/75) يقهيبلا لاق دقو . مهلك تاقث

 . «حاجحلا نب ملسم دنع بابلا اذه يف يور ام حصأ ىلع ثيدح»

 حسم ىف ءاج هنأل ؛ بوجولا ديفي ال انه رمألا نأ  ملعأ هللاو - يل ودبي يذلا : تلق (۲)
 . ريغ ال ةصخرلا ديفي.امنإ هذه ةلاحلاو  امهحسمب رمألاف . امهلسغب هللا رمأ دقو , نيلجرلا

 ىتايسو: ثيدحلا .. .رفاسملل نضخر هنأ : قلو ىبنلا نع ةركب يبأ ثيدح كلذ ديؤي امو

 ا ۰ .. (0۸) ثيدحلاو (ه9) مقر
 قح يف لضفألاو» : )٠١( «ةيملعلا تارايتخالا» يف ةيميت نبا هلاق ام حجرألاو : تلق (*)

 فل ىبنلاب ءادتقا ؛ هيفخ عزنيالو هيلع حسمي نأ فخ ا سباللف ؛ همدق بسحب دحاو لك

 يلج ىبنلا ناكو ‹ هيلع حسميل هسبل ىرحتي الو « لسغلا ناتفوشكم هامدق نمو . هباحصأو
 . «نيفخلا سبال ناك اذإ حسميو « نيتفوشكم اتناك اذإ هيمدق لسغي

 )٤( (رصقلا ىلع مامتإلا) : باوصلا لعل !
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 نابوثو يلع اثيدح هك نيفخلا ىلع حسملا باب © ةراهطلا باتك ١

 يتلا ىلع عدا ت ينعي ؛ , ؛ قمل ليلو ارو :رفاتشلل هيلي

 . ملسم هجرخأ

 َنهيِلاّيِلو مايأ ةثالث هبي هللا لوسر لعج : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)

 جردم اذه : (. نيفخلا ىلع حسملا يف : ينعي ؛ ميقُملل ةليلو امويو « رفاسُملل

 وبأ هج رخأ كلذكو : (ملسم هجرخأ) "ةاورلا نم هريغ نم وأ « ىلع مالك نم

 . نابح نبأو « يذمرتلاو « دواد

 POOPIE ا ی

 نم ةصخرلاب قحأ هنأل ؛ رفاسملل ةدملا يف داز امنإو « "'ميقملل ةليلو مويب هتحابإ

 . رفسلا ةقشمل ؛ ميقملا

o۷مهرمأف « ةّيرس لع هللا لوسر ثَعَب : لاق هنع هللا يضر َناَبْوَت نعو  

 . . فافخلا : ينعي ۔ نيخاستلاو  مئاّمَعلا : ينعي -  بئاّصَعْلا ىلع اوُحَسِمَي نأ

 : مكاحلا هححصو « دواد وبأو كيج م هاور

 ةدحوملا مضب ؛ دلجب نبا « حصأ لوألاو : ربلا دبع نبا لاق « نمحرلا دبع وبأ

 : (ملسمال يف ثيدحلا قايس نم هذخأ ؛ ظفاحلا نم ريسفت وه لب : تلق 0(

 هلثم ىلإ حسم يذلا تقولا نم أدبت اهنأ حجارلاو ؛ حسملا ةدم أدبت ىتم حراشلا ركذي مل (۲)

 1 ٠ ١) ص) «دواد يبأ لئاسم» يف 52 لوق حيرص وهو ؛ دغلا نم
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 نابوث ثيدح هال نيفخلا ىلع حسملا باب ۔ ٥ ةراهطلا باتك . ١

 ميجلا حتفب ؛ ردحج نبا : ليقو « ىلوألا ةلمهملا لادلا مضو ميحلا نوكسو

 ةكم نيب عضوم ةارسلا لهأ نم وهو « ءارف ةلمهم لادف ةلمهملا ءاحلا نوكسو

 ملو , هقتعأف قلل هللا لوسر هارشف « يبس هباصأ « رّيّمح نم : ليقو « ةنيدملاو
 مث « ماشلا لزنف « هلي يفوت نأ ىلإ «ًارضحو ًارفس غلي هللا لوسرل ًامزالم لزي

 . نيسمخو عبرأ ةئس اهب يفوتف « صمح ىلإ لقتنا

  بئاّصَعلا ىلع اوُحَّسْمَي نأ مهرمأف ‹ ةيرس قلي هللا لوسر ثعب : لاق)

 حتفب : (نيخاستلاو) سأرلا اهب بصعي هنأل ؛ ةباصع تيمس : (- مئامّعلا : ينعي

 ‹ ناخست عمج نونف ةيتحت ةانثمف ةمجعم ءاخ فلألا دعبو ةلمهم نيس اهدعب ةانثملا

 : ينعي -) هلوقب يوارلا اهرسفو , فافخلا "!لجارملا نيخاستلا : «سوماقلا» ىف لاق

 جردم ؛ مئامعلا ا 1 هلوق ىف هلبق امو« هنأ رهاظلاو « فخ عمج : ( فافخلا

 : ("'مكاحلا هححصو « دواد وبأو دمحأ هاور) "يوارلا مالک نم ثيدحلا يف

 لهو « نيفخلا ىلع حسملاك ؛ مئامعلا ىلع حسملا زوجي هنأ : ثيدحلا رهاظ

 مث « ءاملعلل مالك هيف دجن مل ؟نيفخلاك تيقوتلاو « سأرلل ةراهطلا اهيف طرتشي

 طرتشي هنأ : «مارملا غولب ىلع نمحرلا دبع يضاقلا يشاوح» يف كلذ دعب تيأر

 لعفي امك ؛ ةراهطلا لامك دعب حساملا متعي نأ مئامعلا ىلع حسملا زاوج ىف

 .و )١(

 « دواد وبأ هنعو « (؟ا/ا//0) «دنسملا» يف ثيدحلا نإف ؛ ظفاحلا ريسفت نم وه لب ؛ الك : تلق (۲)

 . ظفاحلا نم هنأ نّيعتف ؛ ريسفتلا اذه مهدنع سيلو ؛ )11/١( ىقهيبلا هنعو ء )١159/١( مكاحلا اذكو

 . انه ظفاحلا هرقأو ‹ يوونلا اذكو ‹ ىبهذلا هقفاوو (؟)

 . )۱۳٤( «دواد يبأ حيحص» يف هتركذ رظن هيفو ! عاطقنالاب هلعأف ؛ «صيخلتلا» يف امإو

 نفت



 سنأو رمع ثيدح ۔ ۸ نيفخلا ىلع حسملا باب 5 ةراهطلا باتك - ١

 ملو ؛ ءاملعلا ضعب مئامعلا ىلع حسملا ىلإ بهذو : لاقو ٠ فخلا ىلع حساملا
 . ًاليلد هاعدا الر كذي

 ا سو EE ىلا هنأ ايفا ةرهاظو

 اض ءا تارلان

 ‹ ةيصانلا ىلع حسمو < طقف ةمامعلا ىلع حسم غي هنإ : ميقلا نبا لاقو

 ىبأ دنع ثيدحلا يف نأل ؛ ا م

 ۳ : هللا لوسر ىلع اومدق املف « دربلا مهباصأف « ةيرس ثعب غلي هنأ
 اذه يفو «رذعلا ىلع كلذ لمحيف « نيخاستلاو بئاصعلا ىلع اوحسمي نأ مهرمأ
 يلع يذلا تیا بنا هلال و یل یا ارقا ىلإ معجب - نإو .دعب لمحل

 . اذه ريغ ىف رذع ريغ نم ةمامعلاو « نيفخلا

 ا و او واح اا 5
 الوءاّمهف َلَصْيْلو  اًمهْيلع ْحَسْسَيَلَف ؛ هّيفخ سبلف ٌمكدَحأ ًاضوت اذإ»

 , هطيحصو مكاحلاو « ينطقرادلا هجرخأ هبت نم الإ ءاش لإ انه

 مالك نم ناك ام وه :فوقوملا : (افوقوم هنع هللا يضر رمع نعو)
 : (اعوفرم هنع هللا يضر سنأ نعو) هلي يبنلا ىلإ هبسني ملو « يباحصلا
 يللا كبي (امهيلع ْحَسْمَيلف ؛ هيف سبلف مك دحأ أضوت اذإ») هلي هيلإ

 امو« ةريغملا نق دمت ديرأ أ ىلع لح

 1 دواد

e O ١(قلت( 

 . ثيدحلا رصتخا ظفاحلا نأ نيبتي هنمو
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 ةركب يبأ ثي د لحع 64 نيفخلا ىلع حسملا باب 6 ةراهطلا باتك ١

  اهعلخي الو ء امهيف لصيلو) رغصألا ثدحلا نم ةققحا ةراهطلا ؛ هانعم يف

  يهنلا رهاظو « بوجولا نم رمألا رهاظ هذيقي ل اعفد ؛ ةعئيشملاب امهديق : (- ءاش

 ‹ ينطقرادلا ا ااف هنأ تفرع دقف : («ةبانج نم الإ) يرحتلا نم

 € 'هححصو « مكاحلاو

 امك ؛ هب ديقم وهف « تيقوتلا نع هقلطأو « ةراهطلا ةيطرش دافأ دق ثيدحلاو

 ا O هذيفي

 : ال يبتلا نع هنع هللا يضر ةّركب يبأ نعو -

 حسني ذآ « هيقح سبل رهط اذإ « ةللو امْوَي ميقُمللو هيلو م 6
0 2 

 . ةميزخ نبا ضو ينطقرا دلا ا و

 همسأ ) ءارو فاكلا نوكسو ةدحوملا حتفب ر : (هنع هللا يصر ة ةركب يبأ نعو)

 شا 507 ةلمهم نيع هرخآ ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ءافلا حتفو نونلا مصب 23 عيفن

 1 قلع هللا لوسر ىلوم انأ : لوقي ةركب وبأ ناكو « ثراحلا نبا : ليقو ‹ حورسم

 نب مادقملا : هيف نإف ؛ بيجع وهو ! )۱۸١/١( «صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو : تلق )۱(

 : ىئاسنلا لاق ؛ دواد

 : سنوي نبا لاقو : (« ةقثب سيل»

 . (هيف اوملكت)»

 بحاص لاق امك ؛ حيحص هدانسإو ‹ ىرخأ قيرط نم (Vo) ينطقرادلا هجرخأ نكل

 : )١/07/١( «جئاتنلا» يف ظفاحلا لاقو . )۱۷۹/١( «ةيارلا بصن» يف يعليزلا هرقأو ؛ «حيقنتلا»

 . «يوق هدانسإ)»

 . )۰۸/۱-٥۹( ًاضيأ كلام هجرخأ ؛ فوقوملاو

 /ه ١



 ةركب يبأ ثيدح 4 نيفخلا ىلع حسملا باب 5 | ةراهطلا باتك - ١

 يف هل غلي هراصح دنع فئاطلا نصح نم لزن دق ناكو « بستني نأ ىبأيو

 . ةباحصلا ءالضف نم ناكو « يلب هقتعأو ملسأو « فئاطلا لهأ ناملغ نم ةعامج

 وأ « ىدحإ ةنس ةرصبلاب تام « "!ةدابع نب رضنلا لغم ناك : ربلا دبع نبا لاق

 ..رتك ينقع هلر هان الولاو ملعلاب ةرصبلاب ًافارشأ هدالوأ ناكو « نيسمخو نيتنثا

 حسملا يف : يأ : (َنُهَيلاَيلو ماّيأ ةثالث رفاسُملل صخر هنأ : هلي يبنلا نع)

 اذإ رفاسملاو ميقملا نم لك : يأ : (َرَهْطَت اذإ ةَلْيَلو امْوَي ميقُّمللو) نيفخلا ىلع
 لب ؛ بيقعتلا ءافلا نم دارملا سيل : (هّيقُخ سبلف) رغصألا ثدحلا نم رهطت

 هجرخأ . امهيلع حسمي نأ) حسملا يف ًاطرش سيل هنأ مولعم هنأل ؛ فطعلا درجم ظ

 : يقهيبلا لقنو « ًاضيأ يباطخلا هححصو : ("ةيزخ نبا هححصو « ينطقرا دلا
 « ةبيش يبأ نباو « دوراجلا نباو « نابح نبا هجرخأو « هححص يعفاشلا نأ
 ( . «"للعلا» يف يذمرتلاو « يقهيبلاو

 رفاسملل ةدملا رادقم ةدافإ يف مالّسلا هيلع ىلع ثيدح لثم ثيدحلاو

 حسملا نأ ةنابإ هيفو « ةراهطلا ةيطرش يف سنأو رمع ثيدح لثمو « ميقملاو

 . كلذب هل يباحصلا ةيمستل ؛ ةصخر

 )١( «باعیتسالا» ىف ىذلاو ! اذك )۲٤/٤( :

 باوصلا هلعلو ؛ «ةدابعلا نم لْصتلا لثم» .

 . دوراجلا نباو ء (٩۱۸و 184) نابح نبا اذكو (؟) )٤٩( .
 )*( لاقف ؟هنع يراخبلا لأس هنأ يذمرتلا نع (؟١/175) ىقهيبلا لقنو : تلق :

 (نسح ثيدح» . 2 ۰

 . نسح هدانسإو

۱۷٦ 



 ةرامع نب يبأ ثيدح - ٠ نيفخلا ىلع حسملا باب 5 ةراهطلا باتك ١

 حسم « هللا لور اي : لاق هنآ : ةنع هللا يضر َةَراَمع نب يأ نعو -
 : لاق ؟ِنْيَمْوَيو : لاق « «ُمَعَن» : ل لاق ؟اموي :لاَق مَعَ: لاق ؟نيقُخلا ىلع
 : لاقو « دواد وبأ هجَرخأ . «تّئش امو « معن» : لاق ؟ماَيأ ةثالثو : لاق معن

 ا . يوقلاب سيل

 : (هنع هللا يضر ةرامع نبا) ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو ةزمهلا مضب : (يبأ نعو)

 : يندم : «بيرقتلا» ىف فنصملا لاق « مضت دقو « روهشلا وهو « ةلمهملا نيعلا رسكب

 لاق هلثمو « ثيدحلا اذه ديري ؛ بارطضا هثيدح دانسإ يف « ةبحص هل «رصم نكس

 : لاق ؟نْيفحلا ىلَع ْحَّسْمأ هللا لوسر اي : لاق هنأ) «باعيتسالا» يف ربلادبع نبا

 ؟مايأ ةثالثو : لاق « «معن» : لاق ؟نيمويو : لاق « «معن» : لاق ؟اموي : لاق « «معن»

 . (يوقلاب سيل : لاقو , دواد وبأ هجرخأ . «تئش امو « معن» : لاق

 وبأ لاق ام ىنعمب : يأ  هانعمبو : «ننسلا رصتخم» يف يرذنملا ظفاحلا لاق

 . يراخبلا لاق  دواد

 . نوفرعي ال هلاجر : دمحأ مامإلا لاقو

 . ها . تبثي ال دانسإ اذه : ينطقرادلا لاقو

 . هربخ دانسإ ىلع دمتعأ تسل : نابح نبا لاقو

 "'يزوجلا نبا غلابو . مئاق دانسإ هل سيلو « تبثي ال : ربلا دبع نبا لاقو
 ("1(تاعوضوملا» يف هلعف

 )١( «صيخلتلا» يف يذلاو ! اذك )٠١( : «لينلا» يف اذكو . يناقزوجلا )15١/١( !

 = ىلع مدق هنأ : رماع نع ةبقع نع حيحص دنسب هريغو (77) ينطقرادلا ىور ؛ نكل (۲)
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 ةرامع نب يبأ ثيدح ٠ نيفخلا ىلع حسملا باب 5 ٠ ةراهطلا باتك ١

 نع يورم وهو «رفس الو« رضح يف حسملا تيقوت مدع ىلع ليلد وهو .
 ( . ىعفاشلا ىلوق ميدقو « كلام

 ولو اهينادي الو ‹ تفلس يتلا ثيداح ألا ميهافم مواقي ال ثيدحلا نكلو

 ىتلا ةراهطلا ةيطرشب ديقي امك ؛ ثيداحألا كلتب اديقم هقالطإ ناكل تبث

 . اهتدافأ

 . هل هجو الو « ةينامث «حرشلا» يف اهّدعو « ةعست حسملا باب ثيداحأو ؛ اذه

 ؟كيفخ عزنت مل ةبقع اي كل مك :رمع يل لاقف « نافُخ يلعو : لاق« قشمد حتفب رمع =
 . ةنسلا تبصأو تنسحأ : لاق ؛ مايأ ةينامث ذنم : تلقف « ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم تركذتف

 ! تيقوتلا ثيداحأ فلاخي هرهاظب اذهف : تلق

 ELE او هنيب ب ندا تلا تج

 . نيملسملا ةحلصم يف زهجمنا ديربلاك ؛ سبللاو علخلاب هلاغتشا
 . )٠١( «ةيملعلا تارايتخالا» رظناف ؛ نسح عمج وهو
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 سنأ ثيدح ۔ ۱ ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك ١

 ءوضولا ضقاون باب ۔ 5

 يف لمعتسا مث « مربملا لح : لصألا يف ضقنلاو « ضقان عمج : ضقاونلا

 ضقانو « ةيفرع ةقيقح راص مث , ًازاجم ؛ سا

 ای هللا لوسر باَحّْصأ ناک : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع 5١

 الو ‹ َنوُلِصُي مث مُهسوُؤَر قفخت ىَّتسسح « ءاشعلا َنوُرظَتْنَي هدهَع ىلع

 : ملسم يف لتا ينطقرا دلا هححصو « دواد وبأ هجرخأ : َنوُؤوْضَوَتَي

 ةللك هللا لوسر باحصأ ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع)

 ليم : يأ ؛ برضي برض باب نم : (قفخت ىتح « ءاشعلا نورظتني هدهَع ىلع
 . دواد وبأ هجرخأ . نوور الو وصي مث مونلا نم : يأ : (مهسوؤر)

 نوظقوي : هيفو « يذمرتلا هجرخأو : ( ا يل و يترا دلا هححصو

 الو , نولصيف نوموقي مث « أطيطغ مهدحأل عمسأل ين | ىتح : "هيفو . ةالصلل

 نأب ليوأتلا اذه عفدو « سلاجلا مون ىلع ءاملعلا نم ةعامج هلمحو . نوؤضوتي

 )١( نوؤضوتي الو نولصي مث ؛ نومأاني 0 هللا لوسر باحصأ ناك : ظفلب .

 . سنأ نم هايإ هعامسب ةداتق حيرصت هدنعو

 دنع اهنأ باوصلاو ! «صيخلتلا» يف ظفاحلا حراشلا هيف دلق ؛ مهو وهو! يذمرعلا : يأ (۲)

 : )5/1١١4/١( «أطوملا حرشا ىف ربلادبع نبا لاق . يقهيبلاو ينطقرادلا

 يف اندقر ىتح اهرخأف ؛ ةليل ءاشعلا نع قلي هللا لوسر لغش : لاق رمع نبا ثيدح هلثمو»

 رظتني دحأ سببا : ل ا ب ا لا
 ةالصلا
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 سنا ثيدح ١ ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك ١

 . "!ناطقلا ىيحي اهاور ؛ مهبونج نوعضي : سنأ نع ةياور يف

 . فيفخلا مونلا ىلع لمحي : ديعلا قيقد نبا لاق
 مون يف الإ نانوكي ال امهنإف ؛ ظاقيإلاو « طيطغلا ركذ هبساني ال هنأب : درو
 0 ق

 ‹ طيطغلا ىلعو « سأرلا ةقفخ ىلع تلمتشا دق ثيداح ألاف ؛ اذه تفرع اذإو

 !""نوؤضوتي ال اوناك مهنأب تفصو اهلكو « بونجلا عضو ىلعو « ظاقيإلا ىلعو
 : ةينامث لاوقأ ىلع كلذ يف ءاملعلا فلتخاف « كلذ نم

 ثيدح ىف هقالطإ ليلدب « لاح لك ىلع ًاقلطم ضقان مونلا نأ : لوألا

 . مون وأ« طئاغ وأ « لوب نم : هيفو « نيفخلا حسم يف فلس يذلا لاسع نب ناوفص

 يأب - سنأ ثيدحو ؛ ضقنلا يف لوبلاو طئاغلاك مونلا قلطم لعجف : ""اولاق

 ؛ مهآر الو ‹ كلذ ىلع يي هللا لوسر مهرّرق هنأ نايب هنم سيل - يور ةرابع

 )١( مزح نباو « لالخلاو «رازبلا هجرخأو .

 . ىرخأ قيرط نم (۳۱۸) «دمحأ مامإلا لئاسم» يفو « ًاقلعم «ننسلا» يف دواد وبأ هجرخأو

 حيحص» ىف هتنيب امك ؛ دمحأ مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو . ةحيحص ةتباث تاياورلا هذه عيمجو

 ظ )١95-١95(. «دواد يبأ

 مهبونج نوعضي عدي يبنلا باحصأ ناك : ظفلب  ًافنآ اهيلإ راشملا  دواد يبأ ةياور يف (۲)

 ! ًاضوتي ال نم مهنمو « أضوتي نم مهنمف ؛ نومانيف
 . ربلادبع نبال )1/118/١( «أطوملا حرش» يف امك ؛ يعفاشلا بحاص ينزملا مهنمو ()

 نب قاحسإو , ديبع ىبأ لوق وهو ؛ نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نع هريغو رذنملا نبا هلقنو -
 . (۱۱۹/۱) «يقهيب» : نسا لوق وهو . )161/١( «حتفلا» يف امك ؛ رذنملا نبا هراتخاو . هيوهار
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 سنا ثيدح ۔ ۱ ءوضولا ضقاون باب - 5 ةراهطلا باتك ١
 خال اااس 7

 . هلاوقأو « هلاعفأ يف يه امنإ ةجحلاو « عقو فيك ىردي ال يباحص لعف وهف

 . قع هتاريرقتو

 ةياكحو « سنأ ثيدح نم فلس امل ؛ ًاقلطم ضقني ال هنأ : يناثلا لوقلا

 ىلإ ىحوأو « هيلع هللا مهّرقأ امل ًاضقان ناك ولو ؛ تافصلا كلت ىلع ةباحصلا مون

 ةحص ىلوألابو « هلعن ةساجن نأش يف هيلإ ىحوأ امك ؛ كلذ يف هِي هلوسر

 . لاسع نب ناوفص ثيدح مهيلع دري هنكلو ‹ هفلخ نم ةالص

 « اتلاوت ولو « نيتقفح نع ىفعي اغنإ « هلك ضقان مونلا نأ : ثلاثلا لوقلا

 نم سأرلا ناليم يه : ةقفخلاو . ةيوداهلا بهذم وهو  تاقرفتملا تاقفخلا نعو

 لمي مل نَمو « ظقيتسي ىتح « ليملا نم هسأر رقتسي ال نأ : ةقفخلا دحو « ساعنلا

 ؛ هردص هنقذ لصي ىتح « طقف سأرلا ليم يهو « ةقفخ ردق نع هل ىفع« هسأر

 هعم لوزي ال يذلا ساعنلا ىلع سنأ ثيداحأ نولمحيو « ةقفخلا مون ىلع ًاسايق

 . هذعب ىفخي الو ؛ زييمتلا

 ‹ريغ ال ضقنلل ةنظم وه لب ؛ هسفنب ضقانب سيل مونلا نأ : عبارلا لوقلا

 وهو ‹ ضقتنا الإو ضقتني مل ؛ ضرألا نم هتدعقم ًانْكَمُم ""ًاسلاج مان اذإف

 مان نم نأ يتفأ تنك : ديبع وبأ لاق» : )۲/۱۱۷/١( «أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا لاق )١(

 « حير هنم تجرخف « مانف ؛ ةعمجلا موي لجر يبنج ىلإ دعق ىتح ؛ هيلع ءوضو ال ًاسلاج
 لعجف ! ءوضولا ضقنت حير كنم تجرح دقو « ىلب : تلقف ! مآ مل : لاقف « اضوتف مق : تلقف

 ام (تليازف : هلعلو ءاذك) تيأرف ! تجرخ كنم لب : ىل لاقو « هنم كلذ ناك ام هللاب فلحي

 . «بلقلا هتطلاخمو مونلا e سلاجلا مون يف دقتعأ تنك
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 سنأ ثيدح ١- ءوضولا ضقاون باب ( ةراهطلا باتك ١

 ؛ هيلا ءاكو نيعلا» : مالسلا هيلع ىلع ثثيدحي لدتساو . "/يعفاشلا بهذم

 وهو « ةجح هب موقت ال نم هيف نأ الإ , "يذمرتلا هلسحح « (ًاضوتيلف ؛ مان نمف

 انکَمُم مان نم ىلع سنأ ثيداحأ لمحو. ۳ نعنع دقو« ديلولا نب ةيقب

 هيلع ىلع ثيدحب ناوفص ثيدح دّيقو ‹ ثيداحألا نيب ا هتلعقم

 . از مالسلا

 وأ ءًادجاس وأ « ًاعكار يلصملا تايه نم ةئيه ىلع مان اذإ هنأ : سماخلا
 مان نإف ؛ اهجراخ وأ « ةالصلا ىف ناك ءاوس « هؤوضو ضقتني ال هنإف ؛ امئاق

 يف دبسعلا مان اذإ) : ثيدحب هل لدتساو « ضقن هافق ىلع وأ « ًاعجطضم

 دجاس هدسجو « يدنع هحور يدبع : لوقي ؛ ةكئالملا هب هللا ىهاب « هدوجس

 ' ناو دقو ؛ هريعو يقهيبلا هأور « (ي دي نيب

 . ةراهطب الإ دوجس الو « مئان وهز« ادجاس هامسف : اولاق

 )١( ةيفنحلاو .

 مل ثيدحلا نإف ؛ عباطلا وأ خسانلا نم مهو وأ . فلؤملا نم رظن وأ ملق قبس هلعلو ! اذك (۲)
 اذكو « «صيخلتلا» يف امك ؛ حالصلا نباو يرذنملا هنسح اغنإو ؛ هايإ يذمرتلا نيسحت ركذ نم رأ
 : (عومجما» يف يوونلا هنسح

 . ۸٩۷( مقر) دمحأ دنع ثيدحتلاب حرص نكل : تلق (؟)

 ؛ ناوفص ثيدح لثم وهف ؛ م را مان نم» : يلع ثيدح : تلق )٤(
 . اقفتاف ؛ مون لك لمشيف ؛ قلطم هيف (مونلا) نأل

 ! هُدْعُب ىفخي ال ؛ ركذ ام ىلع سنأ ثيدح لمحو

 . «فيعض وهو ؛ ناقربزلا نب دواد هيفو» : )٤٤( «صيخلتلا» يف لاق (6)
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 سنأ ثيدح 1١ ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك ١

 . هتئيه رابتعاب وأ « هرمأ لوأ رابتعاب هاّمس هنأب : بيجأو

 نإو « قبس يذلا ثيدحلل ؛ دجاسلاو عكارلا مون الإ ضقني هنأ : سداسلا

 تائيه رئاس هلبق يذلا ساق امك ؛ عوكرلا هيلع ساق دقف ؛ دوجسلاب ًاصاخ ناك

 . يلصملا

 . اهجراخ ضقنيو « لاح يأ ىلع ةالصلا يف مونلا ضقني ال هنأ : عباسلا

 . ةثالثلا لاوقألا هذه ةجح هنأل ؛ روكذملا ثيدحلا هتجحو

 ءالؤهو . هليلق ضقني الو « لاح لك ىلع ضقني مونلا ريثك نأ : نماشلا

 ؛ ةنظم ريثكلاو . ضقنلا ةنظم لب ؛ هسفنب ضقانب سيل مونلا نإ : نولوقي

 ردق اوركذي مل مهنأ الإ« ليلقلا ىلع سنأ ثيداحأ اولمحو « ليلقلا فالخب

 دحأ تحت لخاد وه لهو « هتقيقحب مهمالك ملعي ىح « ريثكلا الو « ليلقلا

 . ؟ال مآ« لاوقألا

 ثيداحألا فالتخال ؛ هيف مهراظنأ تفلتخا مونلا يف ءاملعلا لاوقأ هذهف

 . اهنع انضرعأ ؛ حدق نع ولخت ال ثيداحأ بابلا يفو « اهانركذ يتلا

 هححص هنأ تفرع دقو « ناوفص ثيدحل ؛ ضقان مونلا ناب : لوقلا برقألاو

 ةلالدو ‹ قلطم هثيدح يف مونلا ظفل نكلو ؛ يباطخلاو « يذمرتلاو « ةميزخ نبا

 لك ىلع ناضقان امهو . طئاغلاو لوبلاب نرق دق : لاقي الف ؛ ةفيعض نارتقالا

 ‹ نوؤضوتي ال اوناك مهنأو « ةباحصلا مونب سنأ ثيدح دورو قلطم ناك الو . "لاح

 )١( لالدتسالا نع ينغي (مونلا) : ظفل قالطإب لالدتسالا نإ : لوقي نأ لئاقل : تلق =
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 سنأ ثيدح 1١" ءوضولا ضقاون باب ©" ٠ ةراهطلا باتك ١

 لصألاو « نوظقوي اوناك مهنأبو « مهبونج نوعضي اوناك مهنأبو « ًاطيطغ اوطغ ولو
 نع سنأ هاكح دقو « اًمّيس « ءوضولا ضقني ام نولهجي ال مهنأو « مهردق ةلالج

 ةالصلا ًاصوصخ ؛ نيدلا رومأب نيفراعلا ءاملعلا مهيف نأ مولعمو « ًاقلطم ةباحصلا

 هعم ةالصلا نورظتني مهنم اوناك نيذلا اميسو « مالسإلا ناكرأ مظعأ يه يتلا

 ناوفص ثيدح قلطم ديقيف ؛ كلذك اوناك اذإو « ةباحصلا نايعأ مهنإف ؛ هلك

 طيطغلا نم سنأ هركذ ام لّوؤيو ‹ كاردإ هعم ىقبي ال يذلا قرغتسملا مونلاب

 لبق همون ئدابم يف وه نم طغي دقف « قارغتسالا مدعب ظاقيإلاو بونجلا عضوو
 هلآو هيلع هللا ىلص ناك دقف ؛ قارغتسالا مزلتسي ال بنج لا عضوو « "”هقارغتسا

 دعب رجفلا ةالصل موقي ناك هنإف ؛ ماني الو .رجفلا يتعكر دعب هبنج عضي ملسو
 همون ضقني ال هنأ ‹ قلي هصئاصخ نم هنإ : ليق دق ناك نإو .  هبنج عضو

 يف وه نمل نوكي دق ظاقيإلاو ‹ ةمولعم بنجلا عضول مونلا ةمزالم مدعف  هءوضو

 لوط دارملاو ؛ هريشكو مونلا ليلق لمشي «- طقف هنارتقاب ال هقالطإب  ظفللا نإف ؛ نارتقالاب =
 . )151/١( «حتفلا» يف امك ؛ هيدابم ال ؛ هرصقو هنامز

 دارم وه هلعلو « ًابيرق يتآلا يباطخلا مالك يف مونلا نم دارملا ريسفت عم يقتلي اذهو : تلق
 ! ثحبلا رخآ يف ناوفص ثيدح هيلع لمح يذلا قرغتسملا مونلاب حراشلا

 ةيشغلا وه : مونلا ةقيئقحو» : (2/87ق) «ثيدحلا بيرغ» يف يباطخلا لاق : تلق )١(
 هقهر يذلا وه : سعانلاو . ةرهاظلا رومألا ةفرعم نع هعطقتف « ‹ بلقلا ىلع مجهت يتلا ةليقثلا

 قارغتسالا هبحص ءاوس ؛ ضقانلا وه مونلا اذهف : تلق . «ةنطابلا ا ةفرعم نع هعطقف لقث

 ظ الم
 ل اا 2010110

 . ضقان مونلا نأ عيرشت لبق ناك سنأ هاكح ام نإ

 ا



 ةشئاع ثيدح _ "5 ءوضولا ضقاون باپ 5 ةراهطلا باتك ١

 . مونلا هقرغتسي الئل ‹ هبنيف « مونلا ئدابم

 لاوز عماجب ؛ ركسم يأب ركسلاو « نونجلاو « ءامغإلا مونلاب قحلأ دقو ؛ اذه
 ناك حص نإف ؛ ةضقان رومألا هذه نأ ىلع اوقفتا مهنأ «حرشلا» يف ركذو . لقعلا

 . عامجإلا ليلدلا

 شيب يبأ تدب ةمطاف تءاج : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 7
 عا رهط الف * ضاَحَسمُأ آرم يْنِإ هللا لوسر اي : تلاقف . غلو يبتلا ىلإ

 ؛ كُئضْبَح تلم اذإف ؛ ضيتحب سيلو قرع كلذ امن الد : لاق ؟ةالّصلا

 . هيلع قفتم . ي ا ملا َكْنَع يلسغاف ؛ ْتَرَبْدَأ اذإو  ةالّصلا يعّدف

 . ادّمَع اهقذَح هنأ ىل ىلإ ملم راشأو , «ةالص لكل يئَّضَوت مث : يراخبللو

 : (شيَبُحح يبأ تنب ةمطاف تءاج : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 نيشف ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب ؛ شيبح

 ‹ قدي يبنلا ىلإ) شحج نب هللا دبع جوز يهو « ةيدسأ ةيشرق ةمطافو « ةمجعم
 نايرج وهو « ةضاحتسالا نم : (ضاحتْسأ ةأرما ينإ « هللا لوسر اي: تلاقف

 امنإ ءال» : لاق ؟ةالصلا ٌعدأفأ , رهط الف) هناوأ ريغ يف ةأرلا حرف نم مدلا

 نوكسو ةلمهملا نبعلا رسكب : (قرع) ثنؤملل ناطخ فاكلا رسكب : (كلذ

 ةلمهم نيعب ؛ لذاعلا : ىمسي قرعلا اذه نأ : «يرابلا حتف» يفو « فاقف ءارلا

 سيلو) «سوماقلا» يف امك ؛ ماللا نع الدب ءارلاب ؛ رذاع : لاقيو « ةمجعم لاذو

 ‹ نيجرخلا فالتخاب رابخإ وهف « ةأرملا محر رعق نم جرخي ضيحلا نإف : (ضيحب
 عاطقناب الإ فرعت ال ضئاحلا ةراهط نأ تدقتعا اهنأل ؛ رهطأ ال : اهلوقل در وهو

 ولم١



 ةشئاع ثيدح د ۲ ءوضولا ضقاون باب 5 ٠ ةراهطلا باتك ١

 « يلصت ال ضئاحلا نأ تملع دق تناكو « هلاصتا نع رهطلا مدعب تّنكف « مدلا
 ‹ ضيحب سيل هنأ : غلي اهل نابأف « مدلا نايرجب نرتقم مكحلا كلذ نأ تنظف

 . اهرسك زوجيو ءاحلا حتفب : (كّتضْيَح تلَبقأ اذإف) ةالصلا اهمزلي ةرهاط اهنأو
 نع ضئاحلا ىهن نمضتي : (ةالصلا يعدف) ضيحلا مد ءادتبا لابقإلاب دارملاو

 وه : (تّربدأ اذإو) عامجإ وهو « اهتالص داسفو « اهيلع كلذ ميرحتو « ةالصلا
 ةلدأ نم دافتسم وهو « ىلستغاو : يأ : (مدلا كنع يلسغاف) اهعاطقنا ءادتبا

 ظ . (هيلع قفتم . «يلص مث) ىرخأ

 كح فا اک اهل نأ ىلعو « ةضاحتسالا عوقو ىلع ليلد ثيدحلا

 هوا او عدت ال اهنأب اهاتفأ هنإف ؛ نایب لمكأ لي هنيب دقو ء« ضيحلا

 ربدأ اذإو « اهيف ةالصلا كرتتف , اهتضيح لابقإ تقو رظتنت اهنأبو « مدلا

 يفو < («يلستغاو» : يراخبلا قرط ضعب يف درو امک ؛ تلستغاو « مدلا تلسغ

 . مدلا لسغ ىلع راصتقالا انه فنصملا ةياورك ؛ اهضعب

 «مدلا لسغ ؛ ةحيحصلا ثيداحألا يف نارمألا ركذ دق هنأ ؛ لصاحلاو

 مث ءرخآلا ىلع رخآلاو « نيرمألا دحأ ىلع رصتقا ةاورلا ضعب اغنإو « لاستغالاو

 عم ضيحلا لابقإل اهتفرعم ىف مالكلا يقب امنإو ؛ معن . كلذ دعب ةالصلاب اهرمأ

 لابقإ ماكحأب ةضاحتسملا عراشلا ملعأ دق هنإف ؟نوكي اذا مدلا رارمتسا

 : نالوق كلذ ىف ءاملعللو . ةمالعب كلذ زيمت اهنأ ىلع لدف « اهرابدإو « ةضيحلا

 لوأ ىف مدلا دوجو اهلابقإف « اهتداع ىلإ عوجرلاب كلذ زيت اهنأ : امهدحأ

 ثيدح ىف ةداعلا مايأ ىلإ درلا دروو « ةداعلا مايأ ءاضقنا اهرابدإو « ةداعلا مايأ
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 ةشئاع ثيدح ١" ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك ١

 نيضيحت تنك يتلا مايألا ردق ةالصلا يعد» : ظفلب "'تاياورلا ضعب يف ةمطاف

 . كلذ ىلع مالكلا قيقحت ضيحلا باب يف ىتأيسو « «اهيف

 ةمطاف ةصق يف ةشئاع ثيدح ىف يتأي امك ؛ مدلا ةفص ىلإ عجرت : يناثلا

 ؛ كلذ ناك اذإف ؛ "فرعي دوسأ ضيحلا مد نإ» : ظفلب « هذه شيبح ىبأ تنب

 باب يف يتأيو « «يلصو « يئضوتف ؛ رخآلا ناك اذإو  ةالصلا نع يكسمأف

 , اهرابدإ هرابدإو « ةفصلا لابقإ ضيحلا لابقإ نوكيف ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ ضيحلا

 يتأيو « ًاعيمج كلذ قيقحت يتأيو , ءاسنلا ةداع ىلإ درلاب رمألا "!اضيأ يتأيو
 . تاماللعلا نم ةمالعب لمعلاب لوقلا ىلإ بهذ الك نأو«ءاملعلا فالتحخا نايب

 « (ةالص لكل يئضوت مث») ةدايز اذه ةشئاع ثيدح نم : ا (يراخبللو)

 قايس دعب (هحيحص» ىف لاق هنإف : (ادمع اهفذح هنأ ىلإ ملسم راشأو

 : هلوق وه : يقهيبلا لاق ؛ هركذ انكرت فرح دامح ثيدح يفو : ثيدحلا

 نم هريغ نع ةاورلا ضعب اهب درفت هنأو « ةظوفحم ريغ ةدايز اهنأل ؛ «يئضوت»

 اهعم يفتني م نم ةتباث اهنأ '«حتفلا» يف فنصملا ررق دقو « ثيدحلا ىور

 . ملسم هلاق نم درفت

 )١( (حتف -۳۳۸/۱) يراخبلا دنع .

 . (585) «دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ نسح هدانسإو (۲)

 ظ . (۳۰۹ص) (۳)
 نب دامحو «ديز نب دامحو « ةيواعم وبأ : اهيلع قفتا ةدايزلا هذه نأ )995/1١( هيف ركذ )٤(

 ( . ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع مهلك ؛ ميلس نب ىيحيو « ةملس

AY 



 ةشئاع ثيدح ۔ ۲ ءوضولا ضقاون باب ٦ ةراهطلا باتك ١

 بسانملا سيلو « ضقاونلا باب يف ةضاحتسملا ثيدح قاس فنصملا نأ ملعاو

 ةضاحتسالا باب ماكحأ نم هنإف ؛ ثيدحلا لصأ ال « ةدايزلا هذه الإ بابلل

 ةضاحتسالا مد نأ ىلع ةجحلا يه ةدايزلا هذهف ! كلانه هديعيسو « ضيحلاو

 هنم ءوضولاب عراشلا رمأ اذهلو ‹ ءوضولل ضقان « ثادحألا ةلمج نم « ثدح

 نم تغرف اذإف « ةالصلا لجأل ؛ همكح ءوضولا عفر امنإ هنأل ؛ ةالص لكل

 . ةالص لكل ًاضوت اهنأ : روهمجلا لوق اذهو « اهؤوضو ضقن ةالصلا

 ءوضولا نأو « ةالص لك تقول أضوت اهنأ ىلإ "”ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 ‹ لفاونلا نم تءاش امو « ةرضاحلا ةضيرفلا هب ىلصت اهنأو « ""تقولاب قلعتم

 )١( «عنقم» : ةلبانحلا اذكو )41/1( .
 . (؟١/70) ظفاحلا لاق امك ؛ ليلد ىلإ جاتحي اذهو : تلق (۲)

 نكل ! «ةالص لك تقول أضوتت ةضاحتسملا» : ثيدحب «ةيادهلا» بحاص لدتسا دقو : تلق

 : )° ؟/1):يعلبزلا لاق
 ١ : «ةياردلا» يف ظفاحلا لاقو . دج بیرغ

 e «حيتافملا ةاعرم» يف يروفكرابملا ينامحرلا هللا ديبع خيشلا لاق . «اذكه هدجأ مل»

 ةمطافل لاق قلي يبنلا نأ : ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةفينح وبأ ىور ام امأو»

 قرطلا نإف ؛ يوق رظن أظوفحم هنوك يفف . «ةالص لك تقول يئضوت» : شيبح يبأ تنب
 ‹ ةفينح وبأ هب درفتف ؛ ظفللا اذه امأو ‹ «ةالص لكل ىئضوت» : ظفلب تدرو دق « اهلك ةحيحصلا

 ظ لاف نا و واف قفل یم رهو

 يواحطلا هجرخأ دقف ؛ هللا همحر ةفينح ىبأ نع ظفللا اذه توبث ىف كش ىف انأ لب : تلق

 ٠ «قةالص لكل يئضوت مث» : ظفلب روكذملا هدنسب هنع )11/١( «يناعملا حرش» يف
 و إلا يواحطلا هركذل ؛ ةفينح يبأ نع ًاظوفحم هيف تقولا ركذ ناك ولف

 ! ملعلا لهأ ىلع ىفخي ال امك ؛ هثيدحب

۱A۸ 



 يلع ثيدح "1 . ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك ١

 : اولاقو ءرذعل وأ« كلذ زيجي نم دنع زاوجلا هجو ىلع نيتضيرفلا نيب عمجتو
 هنكلو ؛ فذحلا زاجم نم وهف « ةالص لك تقول : وهو ردقم فاضم هيف ثيدحلا

 : لاقي هلعل ام ركذ ىلإ «حرشلا» يف فلكت دقو « ريدقتلا بجوت ةنيرق نم دب ال

 هفعضو « فذحلل ةنيرق هنإ

 . رخآ ثدحل الإ بجي الو , "؟ءوضولا بحتسي هنأ ىلإ ةيكلاملا تبهذو

 ضئاحلا اهب" قرافتو « اهل زوجت ىتلا ةضاحتسملا ماكحأ يتأتو . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ركذ امف انه اًمأو , كلانه هدرس «حرشلا» يفو « اهيلع مالكلا لحم وهف ؛ كلانه

 . ءوضولل ةضاحتسالا ضقن رابتعاب الإ اهثيدح

 تامر هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو ٣

 « هيلع قفتم . «ءوضؤولا هيف» : لاَقف « ُهَلَأسف « ل هللا لوسر لاسي نأ دادقملا

 يراخبلل ظفللاو

 ةا : (ءاَذَم الجر تنك : یا یک یا وا

 فيفختو ةمجعملا لاذلا نوكسو ميملا حتفب « يذملا نم ةغلابم ةغيص ؛ بارض

 ركذت وأ « ةبعالملا دنع جرخي قيقر جزل ضيبأ ءام وهو , "'تاغل هيفو « ءايلا
 . يذمي ىذمأو « يضمي ىضم : لثم « يذمي ديز ىذم : لاقي . هتدارإ وأ « عامجلا

 لأسي ْنأ) يدنكلا دوسألا نبا وهو : (دادقملا َتْرَمَأَف) يطعي ىطعأ : لثم

 )١( ةالص لكل : يأ .

 ) )۲ءايلا نوكسب (يذملا) و ‹ (ينغ) : نزو ىلع هيف لاقيف .
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 ىلع ثيدح ۔ ۳ ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك ١

 6 'يراخبلل يلا هيلع قفتم

 . ھل

 . ةمطاف ناكمل : ملسمل ظفل يفو « "ينم هتنبا ناكمل : ظفل يفو

 تنك : ظفلب مالسلا هيلع ىلع نع ةميزخ نباو « يئاسنلاو « دواد يبأ دنع عقوو 0

 ظفل يف دازو . !يرهظ ققشت ىح « ءاتشلا يف هنم لستغأ تلعجف « ًءاذم ًالجر
 ‹ «ًاضوت و كركذ لسغا) : ملسم يفو « «كركذ لسغاو ًاضوتا : لاقف يراخبلل

 امك ؛ رامع وأ « ةياورلا هذه يف امك ؛ دادقملا وه له ؛ لئاسلا يف فالتخا عقو دقو

 ؟“یرحأ ةياور يف
أ : ىرخأ ةياور يفو

 هلع هللا يضر ايلع ن
 تالاش

 (۱۸/۱) (ملعلا) يف (1)
 «ةراهطلا» ىف يراخبلا دنع وه امنإ روكذملا ظفللاو ! ةرهاظ ريغ اهيلإ راشملا ةيدعبلا : تلق (۲)

 1 .٠ ىلوألا ةياورلا يف (ًاََم) : هلوق دعب (۲۲۷/۱)

 . )207/١( ًاضيأ «ةراهطلا» يف هج رخأ دقو ! (ىّنم) : «يراخبلا» نم انتخسن يف سيل (۳) (

 . (۲۰۰) «دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ حيحص هدانسإو )٤(

 ب يف امك ؛ رسب )14١( نابح نبال اهدعب يتلاو . يئاسنلل ةياور يه (ه) ٠
 .روكذملا عمجلا مراخلا ذحأ هنعو ؛ )١/5١7(

 . قلي هالأسي نأ ارامعو دادقملا رمأ ًاّيلع نأ : ىرخأ ةياور ركذو

 . . لأسي نأ ًارامع ترمأ : لاق هنأ : يئاسنلا دنع ىرخأو
 : يبهذلا لاق ؛ ةفيلخ نب سايإ هدنس ىفو ؛ (۲۳۹) نابح نبا دنع اهوحنو

 . «فرعي داكي ال»



 يلع ثيدح - درضرلا شاو اند ةراهطلا باتك ١

Oا ادم  
 ؛ ينم هتنبا ناكل ؛ لاساإ نأ تديحج ب اف# هلوق نأب بقعت 7 هنأ الإ ‹ هسفنب لأس

 نم ةياور ىف هيلإ لاؤسلا ةبسنف « لاؤسلا رشابي مل هنع هللا ىضر هنأ ىلع لاد

 . لاؤسلاب رمآلا هنوكل ؛ زاجم <« لأس ًايلع ّنِإ : لاق

 اذه يف فنصملا هركذ هلجألو « ءوضولا ضقني يذملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لسغاو أضوت» : ةياورو !| نع وهو «السغ بجوي ال هنأ ىلع ليلدو ؛ بابلا

 ظفل نألو « بيترتلا ىضتقت ةت ال واولا نأل ؛ ءوضولا ميدقت يضتقت ال .«كركذ

 ركذلا لسغ يف رهاظ وهف «كركذ» : ظفل قالطإ اّمأو « دارملا نيبت ملسم ةياور

 مسا قالطإ نم وه امنإو « جراخلا لحم لسغ بجاولا ذإ ؛ كلذك سيلو ؛ هلك

 . عرشلا دعاوق نم ملع ام ةنيرقلاو . '"ضعبلا ىلع لكلا

 ىبأ ةياور هديأو « ثيدحلا ظفلب المع ؛ هلك هلسغي هنأ ىلإ ضعبلا بهذو
 كجرف كلذ نم لسغتف» اسا هدنعو « «ًاضوتيو هييثنأو هركذ لسغي)») : دواد

 هانحضوأو 4 اهيف نعط دق نييثنألا لسع ةياور نأ الإ ("”(ةالصلل ًاضوتو كييثنأو

 ةدعاقلا نيأف ؛ الإو ! طقف ىوعد ىه امنإ اهركذ ىتلا ةنيرقلاو ! لصألا فالخ اذه : تلق )١(
 !؟ةموعزملا

 هللادبع ةياور نم يه اغإو ! حراشلا مالك همهوي امك ؛ يلع ثيدح نم تسيل ةياورلا هذه (۲)
 )3١6(. (دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ حيحص اهدنسو . هنع هللا يضر يراصنألا دعس نبا

 انحجر دق اننأ ىلع ا يتلا ةياوزلا ىف ضاخ وهو: روك ملا نعطلا لمست دال هيلعو

 . هيف نعطلا درو ٠ ًاضيأ اهدانسإ حيحصت ١( ۲) كانه

 توبث يف ذئنيح كش الف ؛ ًاضيأ حيحص اهدانسإو - يلع نع ةديبع قيرط كلذ ىلإ مض اذإف
 ا هب لوقلا بجوف ٤ شالا لسع ةياور
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 ةشئاع ثيدح 4 ءوضولا ضقاون باب 1 ةراهطلا باتك 1١

 عمسي مل ةورعو « يلع نع « ةورع ةياور نم اهنأ كلذو ؛ «راهنلا ءوض يشاوح» يف
 يلع نع« '"ةديبع قيرط نم «هحيحص» يف ةناوع وبأ هاور هنأ الإ يلع نم

 ؛ اهتحص عمف ؛ ف نظم ال هتان «صيخلتلا» يف فنصملا لاق « ةدايزلاب

 . اهب لوقلا نع رذع الف

 لدتساو « يذملا جورخ لطبف صلقت هلك هلسغ اذإ هنأ هيف ةمكحلا : ليقو

 . يذملا ةساجن ىلع ثيدحلاب

 مث« هئاسن ضْعَب لبق هلي يبتلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو "4

 . يراخُبلا هفعضو « دمحأ هجرخأ . ًاضوتي ملو 8 ةالّصلا ىلإ جرخ

 جرخ مث« هئاسن ُْضْعَب لبق قلي يبتلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 . (يراخُبلا ةفعضو ‹ دمحأ هجرخأ . أّضَوَتَي ملو ء ةالّصلا ىلإ

 تعمس : يذمرتلا لاق ؛ هجام نباو ‹ يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخأو

 ميهاربإ قيرط نم هجرخأ دواد وبأو . "'ثيدحلا اذه فعضي ليعامسإ نب دمحم

 . لسرم وهف ؛ أئيش اهنم عمسي ملو « ةشئاع نع يميتلا

 ‹ لسرم تلر هن نجا تبدع بانل ذه ف سيل + ئالا لاقو

 يف يقهيبلا اهدروأ ؛ ةشئاع نع هجوأ ةرشع نم يور : فنصملا لاق

 . يناميلسلا ورمع نبا : وه 00(

 . «ةورع نم عمسي مل تباث يبأ نب بيبحو» : يراخبلا مالك ماتو : تلق (۲)
 : ىتأي اميف يئاسنلا هانع يذلا لاسرإلا وه اذهو ::تلق

۹۲ 



 ةشئاع ثيدح "4 ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك ١

 . "!اهفعضو «تايفالخلا»

 ىلع لومحم وهف ؛ حص نإو « ءىش بابلا اذه يف حصي ال : مزح نبا لاقو

 . سملا نم ءوضولا لوزن لبق رمألا هيلع ناك ام

 ضقني ال اهليبقتو « ةأرملا سمل نأ ىلع ليلد ثيدحلاف ؛اذه تفرع اذإ

 نمو « ًاعيمج ةيوداهلا هيلعو « لصألل ررقم ثيدحلاو « لصألا وه اذهو ؛ ءوضولا
 ظ . مالسلا هيلع ىلع ةباحصلا

 نيلدتسم ءوضولل ضقان اهحاكن مرحي ال نم سمل نأ ىلإ : ةيعفاشلا تبهذو

 <« سمللا نم ءوضولا مزلف « [4* :ءاسنلا] «ءاسنلا متسمال وأ» : ىلاعت هلوقب

 «ءاسنلا متسمل وأ : ةءارق هانعم ىلع هءاقب ديؤيو ‹ ديلا يف ةقيقح سمللاو : اولاق

 ققحي اذهو ؛ لعف ةأرملا نم نوكي نأ نود نم لجرلا سمل درجم يف ةرهاظ اهنإف

 ذإ ؛ كلذك . «ءاسنلا متسمال وأ# : ةءارقف « يقيقحلا هانعم ىلع ظفللا ءاقب

 . نيتءارقلا ىنعم قافتا لصألا

 ىلع لمحيف ؛ ةنيرقلل ؛ يقيقحلا هانعم نع ظفللا فرصب كلذ نع بيجأو
 ثيدح ةنيرقلاو « كلذك سمللاو « عامجلا ىلع ةسمالملا لمح انه وهو ءزاجما

 ‹اضعب اهضعب يوقي هقرطف . تعمس اب هيف حدق نإو « وهو , روكذملا ةشئاع

 نع ةورع نب ماشه نع : امهدحأ : نيحيحص نيقيرط هل نإف ؛ مّلسم ريغ اذهو : تلق (1)
 . ينطقرادلا امهجرخأ . اهنع ءاطع نع يرزجلا مك نع : رخآلاو . ةشئاع نع هيبأ

 . (۱۷۱) «دواد يبأ حيحص» ىف هب العأ ام تنهوو « امهتحص تحضوأ دقو

 . (۳۹۹و 7947/4) ريرج نبا ثيدحلا ححص دقو

4۹۴۳ 



 ةشئاع ثيدح "4 ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك ١

  ماق اذإف ؛ لي هتلبق يف ضرتعت ا ولاا ةشئاع ثيدحو

 ؛ امهتطسب ؛ ماق اذإو «  هدوجس دنع : فاش اهيلجر تضبقف ءاهزمغ ؛ ىلصي

 سيل هنأ ىلع لديو « لصألا ءاقب ديؤيو « روكذملا باتکل ثيدح ديؤي هنإف
 هنأب اذه اهثيدح نع «يرابلا حتف» يف فنصملا راذتعا اّمأو «٠ ضقانب سمللا

 . رهاظلل فلاخم ديعب هنإف ؛ هب صاخ هنأ وأ , لئاحب ناك هنأ لمتحي

 سابع نبا ةمألا رْبَح اهرسفو « عامجلاب ةسمالملا مالسلا هيلع يلع رسف دقو

 سيب سير بم هل وعدملا وهو ؛ كلذب

 ال هلع e ١!كينلا وهو الأ : هينذأ يف هيعبصأ عضو نأ دعب ةسمالملا

 ةيآلا بيكرت نأ عم « عامجلاب اهرسفف « ةسمالملا نع قرزألا نب ؛ عفان هلأس هنأ

 نم دع ىلاعت 00 عامبجلا ةسمالملاب دارملا نأ يضتقي اهبولسأو ةفيرشلا

 ةسمالملا ا ثدحلا ىلع ًاهيبنت ؛ طئاغلا نم ءيجما مميتلا تايضتقم

 : ءاملاب لسغلاب رمألا يف ىلاعت هلوقل لباقم وهو ربك ألا تكلا ىلع اهيبنت
 سمللا ىلع ةسمالملا تلمح ولو « [5 : ةدئاملا] «اورهْطاف انج < منك نإو)

 ثدحلل هعفر يف ءاملا ماقم موقي بارتلا نأ ىلع هيبنتلا تافل کلا ضقانلا
 . ةيالاردص اا

 )١( سابع نبا نع اند (۳۹۲ - ۳۸۹/۸) ريرج نبا یورو .

  ' 00نايفس همساو « 0 0 هيفو .

 : لاقرب ا همجرت ؛ يدادغبلا

 . ( 1£ ةنس ىفوت ‹ همت ناک و»

1۹٤ 



 ةريره يبأ ثيدح "6 ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك 3

 . ليلد اهيلع ضهتني ال ليصافت ''!ةيفنحللو

 دجو اذإ» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو "1

 نجري الف ؟ال ْمأ «ٌءيش هلم َجَرخَأ هيلع لكشأف اعيش هدطب يف ْمُكدَحَ
 ےس

 س

 . ملسم هجرخأ . (احير دجّي وأ ءاتوص َعَمْسَي اجلا رف

 دجو اذإ» : هي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو)

 نجرخي الف ؟ال مأ ءيش ُهنم جّرخأ هيلع لکشأف ايش هنطب يف مك دحأ
 وأ ناخ توبن عسي نع نعد ةداعإل ؛ ؛ هيف ناك ادإ : 0000

 دعاوق نم ةليلج ةدعاقو « مالسإلا لوصأ نم لصأ ليلجلا ثيدحلا اذهو

 نقيتي ىتح . اهلوصأ ىلع اهئاقبب مكحي ءايشألا نأ ىلع لد هنأ وهو ؛ هقفلا

 ؛ نيقيلا هل لصحي ىح « كلذ رضي مل ؛ هتراهط نم نيقي ىلع وهوا ةر

 ام لوصحب هقّلع هنإف ؛ «احير دجي وأ «ًاتوص عمسي ىتح ٠ هلوق هدافأ امك

 : 5 يذملاك ؛ : ضقاونلا رئاس كلذكف الإو ليث امهرکذو ؛ هسحب

 يف خفنيف "مك دحأ يتأي ناطيشلا نإ» : سابع نبا ثيدح !ىتأيو

O O e )ةرشابملا وه امإ ضقني يذلا نأ  

 . فسوي i ةفينح يب أل هازعو . (ْذّمُي مل نإو ءرشتناو ناجرفلا ا اذإ»

 .(؟١ه١ص) (۲)

 . هتالص ىف (؟)



 يلع نب قلط ثيدح ۔ وصولا فاو باند ةراهطلا باتك ١

 عمسي ىّتح « نفرصني الف ؛ ثدحي ملو ‹ ثدحأ هنأ هيلإ لّيحُيف « هتدعقم

 ... (احير دجي وا « اتوص

 ةيكلامللو « ريهامجلا لوق وهو ؛ اهجراخ وأ « ةالصلا يف ناك نمل ماع ثيدحلاو

 . ليلد اهيلع ضهتني ال , اهجراخ وأ « ةالصلا لخاد ناك نم نيب قورفو ليصافت

 ٌلُجّرلا : لاق وأ « يركذ ْتْمسَسَم : َّلُجَر لاق : لاق « يلع نب قّلط نعو - 5

 | هر يَلَعَأ ء ةالصلا يف ةرك د شمت

 هك سيفو يلا فيا «كنم ةَعضَب وه امنإ ءال» :

 . ةرسب ثيدح نم نسخا وه : يتيدملا ا ا

 لاق . يفنحلا يماميلا : (يلع نبا) ماللا نوكسو ءاطلا حتفب : (قلط نعو) ظ

 : لاق وأ ء يركذ تسسم : لجر لاق : لاق) ةماميلا لهأ نم هنإ : ربلادبع نبا

 ال أل قلي يبنلا لاقف ؟ءوضو هيلعأ « ةالصلا ىف هركذ سمي لجرلا

 داضلا نوكسو ةدحوملا حتفب : (ةَعْضَب) ركذلا : يأ : (وه امنإ) هيلع ءوضو

 سم نم ءوضو ال هنأ ملع دقو « امهوحنو لجرلاو ديلاك : يأ : («كنم) ةمجعملا

 : (ىنيدملا نبا لاقو « "'نابح نبا هححصو . ةسمخلا هجرخأ) هنم ةعضبلا

 نب ىلع وهف الإو « هدج ىلإ ةبسن ؛ نونف ةيتحت ةانثمف ةلمهم لادف ميملا حتفب

 وبأ «نأشلا اذه لهأ ةودقو رصعلا ظفاح وه : ىبهذلا لاق . ىنيدملا هللا دبع

 ةا نسو ىدخإ ةئس دلو: فيتاضتلا يحاض»# هللا دبع نب. ىلع نيسحلا

 «دراوملا» يف وهو ! ةجحب تأي ملف « هفعض نمو . نابح نبا لاق امك وهو : تلق )١(

 )5١9-5١0(.



 ١ ةرسب ثيدح _ ۷ ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك .

 سانلا ملعأ ينيدملا نب ىلع . يدهم نبا لاقو 4 دواد وبأو يراخبلا هذيمالت نم

 . نأشلا اذهل قلخ ىنيدملا نب ىلع نأك : ىئاسنلا لاق « لكي هللا لوسر ثيدحب

 اهثيدح ىتأيو « ءارف ةلمهملا نيسلا نوكسو ةدحوملا مضب : (ةرسب ثيدح نم

 1 ىنطقرادلاو ا او ثيدحلا اذهو: ابيرق

 نباو « يناربطلا هححصو برطضم ريغ ميقتسم هدانسإ 6 يواحطلا لاقو

 نباو 0 يقهيبلاو ) ينطقرادلاو ) ةعرز وبأو ) متاح وبأو 0 يعفاشلا هفعضو ؛ مرح

 . يزوجلا

 . ةيفنحلاو 4 ةيوداهلا نعو 4 مالسلا هيلع ىلع نع يورم

 نمو ؛« نيعباتلاو ‹ ةباحصلا نم ةعامج ءوضولا صقني هسم نأ ىلإ بهذو

 : هلوقب نيلدتسم ىعفاشلاو < خا بهاذا ةمثأ

 هرکذ رسم ْنَم» : لاق غال هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةَرْسُب نعو ٧

 : يراخُبلا لاقو « َناّبح نباو يذمرّتلا هةحّحّصو « ةسْمَحلا هجرخأ . «اضوتيلف

 . باّبلا اذه يف ءيش حص أ َوُه

 « ةيدسألا ةيشرقلا لفون نب ناوفص تنب ىهو « اهظفل طبض مدقت : (ةرسب نعو)

 ؛ ركذلا سم : لاق « لجر هلأس « دمحأ تعمس» : (۱۲-۱۳) «هلئاسم» يف دواد وبأ لاق )١(

 . «دحاو ةالصلا ريغو ةالصلا ىف دمعتملاو أطخلا : لاقف ؟دحاو أطخلاو دمعتملا

۹۷ 



 ةرسب ثيدح -۔ ۷ ءوضولا ضقاون باب - 5 ةراهطلا باتك ١

 هللا يضر) هريعو « رمع نب هللا دبع اهنع ىور ٠ ا

 «ةسمخلا هجرخأ . «أضوتيلف هركذ ًسَم ْنَم» : لاق ل

 اذه يف ءيش حصأ وه : يراخبلا لاقو «" ذاب ناو سرلا هححصو

 . دوراجلا نباو « مكاحلاو « ةيزخ نباو « دمحأو « يعفاشلا ًاضيأ هجرخأو : (بابلا

 ‹ يقهيبلاو « نيعم نب ىيحي هححصو « تباث حيحص : ينطقرادلا لاقو

 ظ . يمزاحلاو

 ؛ حيحص ريغ ؛ لوهجم a هاور هنأب هيف حدقلاو

 هريغو ةميزخ نبا هب مزج امك ؛ ةطساو ريغ نم ةرسب نم هعمس ةورع نأ تبث دقن
 . ثيدحلا ةمئأ نم

 ؛هيبأ نم هعمسي مل هيبأ نع هل يوارل ةورع نب ماشه ناب هيف حدقلا كلذكو
 "ثيدحلا حصو حدقلا عفدناف ؛ ا لا تع

 ىلع يعفاشلاو ؛ دمحأو « نيعباتلاو « ةباحصلا نم تعمس نم لدتسا هبو

 يف نابح نبا جرخأ هنأل ؛ لئاح ريغ نم هسم دارملاو « ءوضولل ركذلا سم ضقن
 سيل ٠ هجرف ىلإ هديب مك دحأ ىضفأ اذإ» : ةربره يبأ ثيدح نم

 ا وكاجلا هححصو . «ءوضولا هيلع بجو دقف ؛ رتس الو « باجح اهنود

 ) هحيحصالا

(5154-737(0). 

 . )۱۷٤( «دواد ا حيحص» ىف كلذ يف لوقلا تلصف دقو : تلق (۲)

.)۰( )0( 
 . «ًاضوتيلف « هجرف سم نما : ظفلب دج رصتخم )۱۳۸/1( محي ا ا هيف (4)

 : حيحص هدنسو : هوجو همامتي (ريغصلا» يف يناربطلا هآور دقو

۱۹۸ 



 ةرسب ثيدح- /11  ءوضولا ضقاون باب < ةراهطلا ںاتک ۔ ١

 . بابلا اذه يف يور ام دوجأ وه : نكسلا نبا لاق ٬ ربلا دبع نباو

 اذإ ضقن ال هنأو . فكلا نطابب الإ نوكي ال ءاضفإلا نأ ةيعفاشلا تمعزو

 نم معأ  لوصولا : ةغل  ءاضفإلا نأب نوققحلا مهيلع درو ؛ هفك رهاظب ركذلا سم

 نم ال هولاق ام ىلع ليلد ال : مزح نبا لاق . اهرهظ وأ « فكلا نطابب نوكي نأ

 . حيحص يأر الو « سايق الو . بحاص لوق الو , عامجإ الو . ةنس الو « باتك

 يف ةجرخم ًايباحص رشع ةعبس نع « رخأ ثيداحأ ةرسب ثيداحأ تديأو

 نم لوأتو ء. ضقنلا مدع ثيدح يوار "يلع نب قلط مهنمو « ثيدحلا بتك
 ةرجهلا لوأ يف مدق هنإف ؛ رمألا لوأ يف ناك هنأب « ضقنلا مدع يف هثيدح ركذ

 ةرخأتم اهنإف ؛ ةرسب ثيدحب خوسنم هثيدحف ؛ هدلجسم للك هت

 نم ةرثكل ؛ حجرأ ةرسب ثيدح نإف ؛ حيجرتلاب لوقلا خسنلاب لوقلا نم نسحأو
 نيرجاهملا راد ىف هب تثدح ةرسب نألو هدهاوش ةرثكلو ؛ ةمئألا نم هححص

 بويأ نع ىفنحلا دمحم نب دامح هيلإ قيرطلا ىف نإف ؛ هنع تبثي مل اذه نكل : تلق )١(

 . يلع نب قلط هيبأ نع قلط نب سيق نع  فيعض امهالكو - ةبتع نبا
 : مدقتملا ظفللاب هب قلط نب سيق نع ردب نب هللادبع انث : يفنحلا ورمع نب مزالم هاور دقو

 ( . «كنم ةعضب وه امنإ»

 . ركنم هفالحخو ؛ ظوفحملا وه اذهو

 : «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق دقو ؛ مالسإلا ةمدقتم اهنإف ؛ ةلطاب ىوعد هذه (۲)

 . «ةرجهو ةقباس اهل»

۱۹4- 



 ةرسب ثیيدح ۔ ۷ ءوضولا ضقاون باب -  ةراهطلا باتک ١

 ‹ هيلإ راص مهضعب نأ انملع لب ؛ "'دحأ هعفدي ملو « نورفاوتم مهو « راصنألاو

 ناكو « هعفدي كلذ لبق ناكو « اهلوق ىلإ عجر هنإف ؛ اهتياور نع ةورع هيلإ راصو

 . تام نأ ىلإ ركذلا سم نم أضوتي لزي ملو « اهنع هب ثدحي رمع نبا

 هنأ يلع نب قلط ثيدح ىلع ةرسب ثيدح حيجرت يف يفكي : يقهيبلا لاق

 عيمجب اجتحا دقو « هتاور نم دحأب اجتحي ملو « «حيحصلا» ابحاص هجرخي مل

 ظ . قلط نب سيق ةياور نم قلط ثيدح نإ مث « ةرسب ثيدح ةاور

 نوكي امف ؛ هفرعي نم دجن ملف « قلط نب سيق نع انلأس دق : يعفاشلا لاق

 . "ويش لوبق انل

 "هايهوو « ةجح ن یت وتم سیا قاط ن ب سيلا ةعرزوبار + عاخ وب لاقو

 نم ءوضولا نوري ال اوناك مهنأ ةباحصلا نم ةعامج نع تبث دقف ؛ رظن هركذ اميف : تلق )١(

 .گللا سف

 ي ا قلا )١/6V - 45) «يناعملا حرش» يف يواحطلا مهنع راثألا جرخأ دقو

 . ةفيذحو اشا دعسو « رامعو . دوعسم

 ؛ ةجحب تأي ملف « هاهو نمو . نابح نباو يلجعلاو نيعم نباك ؛ هقثو نم هفرع دق : تلق (۲)

 نباو سالفلاو ينيدملا نبا : مهو ؛ هثيدح ححص نم خيحصتو « هقثو نم قيثوتب دودرم حرج وهف

 . «صيخلتلا» يف امك ؛ مزح نباو ئناربطلاو نابح

 نم دب الف ؛ ةفوقومو ةعوفرم دهاوش امهنم لكلو . حيحص تباث نيثيدحلا نم الك نأ قحلاف

 ىلع قلط ثيدحو « ةوهشب سملا ىلع ةرسب ثيدح لمحي هنأ هيف هيلع تفقو ام نسحأو

 0 )٤/ ةيميت نبا لاق هبو . «!؟كنم ةعضب» : هلوق ةنيرقب ؛ ةوهش نودب سملا

 ! «هامهوو» : )٤۸/١( «للعلا» (۳)



 ةشئاع ثيدح ءوضولا ضقاون باب 5” 0 ةراهطلا باتك ١
 سسس ل سسييايب ب لسانا

 + ابوجو آل ايدك كلا نسف وه عوض ولا لا نادا فراقي اه: كلام اا

 هباصأ نم» : لاق قلي هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۸

 ىلع نبل تار فرص يلف ؛ يذم وأ « سلق وأ « فاَعُر وأ « ءْيَف

 e ةو هجام نبا ةجرخأ «ملكتي ال كلذ يف وهو ؛ هتالص

bl ل هللا لور نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو) وأ« ءىق هَباصأ نما : لاق م 

 : (يذَم وأ) ةلمهم نيسو اهحتفو ماللا نوكسو فاقلا حتفب : ("”سلق وأ « فاعُر

 یا اهنم : (فرّصنيلف) هتالص ىف كلذ هباصأ نم : يأ

 ا هئوضوو هفارصنا لاح ىف : يأ : (كلذ يف وهو « هتالص

 ا هعفر نأ SE (هريغو دمحأ هفعضو « هجام نبا

 )١( «ةياهن» . «ءيق وهف « داع نإف ؛ ءىقب سيلو « هنود وأ مفلا ءلم فوجلا نم جرح ام» .

 فالحل ا امنإو ؛ لي ىبنلا ىلإ عوفرم ثيدحلا نأ ىلع ةقفتم اهلك تاياورلاو ! لاق اذك (۲)

 : يتأي اميف هسفن حراشلا لوق ريشي هيلإو ! هلاسرإو هلصو يف ةاورلا نيب

 . «لسرم هنأ حيحصلاو»

 ‹ جيرج نب زيزعلادبع ىلع لسرملا رادم نأل اسر الو ًادنسم ال حصي ال هنأ يدنع يذلاو

 ىلع هتياور يف فيعض وهو ؛ شايع نب ليعامسإ ىلع لوصوملا رادمو . هتلادع تبشت ملو
 . يكم وهو « جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع نع هيوري هنأل ؛ اهنم هذهو ؛ نييزاجحلا

 هازعو ‹ نييماشلا نع ليعامسإ ةياور نم هنأ )۳۸/١( «ةيارلا بصن» ىلع قلعملا هركذ امف

 يدي تحت «ةياردلا» تسيلف ؟ظفاحلا نم مأ هنم وه يردأ الو ! نيب مهو ؛ «ةياردلا» يف ظفاحلل

 ! نآلا

 : باوصلا نأو « قلعملا نم أطخلا نأ تنيبتف ؛ «ةياردلا» ىلإ عوجرلا نم تنكمت مث

 !! ىنعملا دسفأف ؛ «ريغ» : ةظفل عباطلا وأ لقانلا ملق نم طقسف ؛ «نييماشلا ريغ نع»

5١ 



 ةشئاع ثيدح 4 ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك ١

 . باوصلا لسرملا : يقهيبلاو دمحأ لاق ؛ لسرم هنأ حيحصلاو , طلغ « هلي يبنلا

 . هيف ركذ ام ضقني : لاق ةجح لسرملا نإ : لوقي نمف -
 هزم نكي هنا ةيوحاولا تطرشر E ءىقلاب ضقنلاو

 ام دورول ؛ ةعفد مفلا ءلم نوكي نأو , اهنم ناك ام الإ ًائيق ىمسي ال ْذِإ ؛ ةدعملا

 يف امك ؛ «مفلا ألمت - ةعفد  ةعسدو "عارذ ءيق» وهو ؛ انه قلطملا ديقي

 . فعض دق ناك نإو « "رامع ثيدح

 مل هنأكو , ثيدحلا اذه قلطم المع ؛ ًاقلطم ضقني هنأ : ىلع نب ديز دنعو

 ؛ ضقان ريغ ءىقلا نأ ىلإ كلامو « ىعفاشلاو « تيبلا لهأ نم ةعامج بهذو

 ؛ ةيفنحلا دنع اذه يفكي الو « ةقث هلسرم ناك اذإ « هب جتحي امنإ لسرملا نإف !رظن اذه يف - )١(

 . لقنلا ةمئأ نم ًامامإ نوكي نأ بجي لب

 .: ينطقرادلا لاق ؛ يكملا جيرج نب زيزعلادبع وهو ؛ كلذك سيل ثيدحلا اذه لسرمو

 . «لوهجم)

 اذه يدل حجرت مث . باوصلا هلعلو ؛ (عراذ) : «مامتلا ردب» يفو « (عراذ) ةغلابم هلعل 6

 . (ةيدومحملا) يف «لبسلا» نم ةطوطخم ةخسنل هتقفاومب

 . ((عنم) ك ؛ هقبسو هبلع : ًانالف ءيقلا عرد» : «سوماقلا» يفو

 ! ًاقلطم «ءىقلا» : ظفلب اغإو ؛ ظفللا اذهب هثيدح نم هرأ مل (۳)

 «ةياهنلا» يف ريثألا نبا هركذ دقو . )١4/١( يقهيبلا لاق امك ؛ هل لصأ ال لطاب ثيدح وه مث

 : لاق مث  «مفلا ألمت ةعسد» يناثلا ظفللاب هيلع ًافوقوم : ينعي - يلع ثيدح نم

 . « 846 يبنلا نع ًاثيدح يرشخمزلا هلعجو»

۹۲ 



 اع ید ۸ ءويضولا نضقاوت تا ةراهطلا باتك ١

 هنع جرخي الف ؛ ضقنلا مدع لصألاو « ًاعوفرم اذه ةشئاع ثيدح توبث مدعل

 . يوق ليلدب الإ
 اذهب لمع وهف ؛ هضقنب لاق نمف « ًاضيأ فالخلا هضقن يفف ؛ فاعرلا امأو

 . ثيدحلا اذه تبثي ملو « لصألاب لمع هنإف ؛ هضقن مدعب لاق نمو « ثيدحلا

 هيلع مالكلا يتأيف « نيليبسلا ريغ ندبلا نم عضوم يأ نم جراخلا مدلا امأو

 . ًاضوتي ملو « ىلصو « مجتحا قلي هنأ : "سنا ثيدح ىف

 نإف ؛ ءيقب سيلو « هنود وأ « مفلا ءلم قلحلا نم جرخ ام وهو  سلقلا امأو

 الف ؛ ا ينوون جاقلا بالا و ىلع رتل يللا اا

 . لصألا نم جرخي
 . ًاعامجإ ضقان هنأو « هيلع مالكلا مدقتف ؛ يذملا امأو

 ةداعإو ءاهنم جورخلا دعب ةالصلا ىلع ءانبلا نم ثيدحلا هدافأ ام امأو

 ‹ ةيفنحلاو « ىلع نب ديز نع َيوُرف ؛ فالخ هيفف « ملكتي مل ثيح - ءوضولا

 یف اا طرشيم تا م ر سيينا تالا ترق تق: كلر

 . «ملكتي ال» : هلوقب ثيدحلا لا اأ امك ءا

 دسفي ثدحلا نإ : هيلوق رخآ يف يعفاشلا و ءرصانلا و « ةيوداهلا تلاقو

 ؛ ةالصلا يف مك دحأ اسف اذإ» : ىلع نب قلط ثيدح نم يتأيس امل ؛ ةالصلا

 "هيلع مالكلا ىتأيو دواد وبأ هاور . «ةالصلا دعيلو ‹ ًأاضوتيلو . فرصنيلف

 )١( )ص۲۱٤( .

 ) )۲فيعض هدنسو ؛ (۳۸۹ص) .



 ةرمس نب رباج ثيدح "68 ءوضولا ضقاون باب ۔ ٦ ۰ ةراهطلا باتک ۔١

 أ : لو يبتلا لأس الجر انأ : هنع هللا يضر ةر نب رباج نعو - 55

 : لاق ؟لبإلا مول نم اَضَونأ لاق « «تئش نإ : لاق ؟متَقْلا موُحَل نم

 ما ( معنا

 اهب تانو + ةقوكلا ةلز + يرماعلا ةرمسس ن راج داخ ربأ و هللا دبع وبا

 نم اضوتأ : لك يبنلا لأس الجر نأ) نيتسو تس : ليقو « نيعبسو عبرأ ةنس

 موحل نم أضوتأ : لاق . «تئش نإ» : لاق) اهلكأ نم : يأ : (؟منغلا موحل

 نباو « يذمرتلاو « دواد وبأ هوحن ىورو ١ (ملسم هجرخأ . (معناا : لاق ؟لبإلا

 اوۇضوت» : هلي هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم مهريغو « هجام

 . «منغلا موحل نم اوؤضوت الو « لبإلا موحل نم

 نم حيحص ربخلا اذه نأ ثيدحلا ءاملع نيب ًافالخ رأ مل : ةميزخ نبا لاق

 . هيلقان ةلادعل ؛ لقنلا ةهج

 ضقتنا ؛ اهلكأ ْنَم ّنأو « ءوضولل لبإلا موحل ضقن ىلع ناليلد ناثيدحلاو

 . هؤوصو

  يقهيبلا هراتخاو « ةيزخ نبا و «رذنملا نبا و « قاحسإ و , دمحأ اذهب لاقو

 حص نإ : لاق هنأ يعفاشلا نع ىكَحو « اقلطم ثيدحلا باحصأ نع هاكحو

 ثيدح ناثيدح هيف حص دق : يقهيبلا لاق « هب تلق « لبإلا موحل يف ثيدحلا

 . ءاربلا ثيدحو « رباج

 نع ىوريو « ةيوداهلاو . نيعباتلاو « ةباحصلا نم ةعامج هفالخ ىلإ بهذو

 .وأ )١(



 ةرمس نب رباج ثيدح _ 4 ءوضولا ضقاون باب ٦ ةراهطلا باتك ١

 كد دوال

 رخآ ناك هنإ : ثيدحب ناخوسنم امإ ناثيدحلاو : اولاق « ةفينح ىبأو « ىعفاشلا

 ؛ صاخ كلذو ماع ريخألا اذه نأل ؛ ةلطاب خسنلا ىوعد : يوونلا لاق

 ماعلا ىلع صاخلا يدقت ىلع ينبم اذه همالكو ) ماعلا ىلع مدقم صاخلاو

 ںیہ لوصألا یف ةيفالخ ةلأسم ىهو < ا وأ؛ صاخلا مدقت ؛اقلطم

 دمحم ققحا كلذ ررق امكو « «لينلا» يف يناكوشلا لاق امك ؛ قحلا وه اذهو : تلق )١(
 : يناكوشلا لاق . (9١١ص) رظنا «لوصألا ملع نم لومأملا لوصح» هباتك يف ناخ نسح قيدص

 اخسان رانلا تسم ام ءوضولا كرت ثيدح لعجيف « خسان رخأتملا ماعلا نإ : لاق نم امأود

 مل لبإلا موح نم ءوضولاب رمألا ثيداحأ نأ كيلع ىفخي الو . لبإلا موحل نم ءوضولا ثيداحأل

 : لجرلا هل لاق : ةرمس (نبا) ثيدح ىف لب ؛روهظلاب الو صيصنتلاب ال هي يبنلا لمشت

 يذ ثيدح يفو . «اهنم اوؤضوت» : ءاربلا ثيدح ىفو . «معن» : لاق ؟لبإلا لوحل نم ًاضوتنأ

 الف  نوقثوم هلاجرو « «هدنسم» يف دمحأ هاور .  «معن» : لاق ؟اهموحل نم ًاضوتنفأ : ِةَّرعلا

 انب صاخلا لوقلا ضراعي ال لي هلعف نأل ؛ اهل ًاخخسان رانلا تسم ام ءوضولل قلي هكرت حلصي

 . هب صاصتخاالا ليلد ةمألاب اصاخ ًارمأ هب رمأ ام فالخل هلعف نوكي لب ؛ هخسني الو

 ! حيجرتلا نطاوم يف نيفنصملا نم اهل هبنتي نم لقو « ةروهشم لوصألا يف ةنودم ةلأسم هذهو
 ! قياضملا نم دعت ىتلا ماكحألا نم ريثك يف لاكشإلا لوزي هبو « هنم دب ال رمأ اهرابتعاو

 «تالضعملا نم سانلا اهدع ىتلا لئاسملا نم لمج ىف بعتلا نع اهتظحالمب انحرتسا دقو
 | . «رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين» هباتك نم ىهتنا

 . ىلاعت هللا همحر هبأد وه امك  قيقحتلا ةياغ يف مالك وهو

 : يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاقو

 =  هللاو . هنم ءوضولا كرت يدنع يوقب سيلو « روهشم رهاظ حيحص لبإلا محل ثيدحو»
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 ةرمس نب رباج ثيدح 64 ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك ١

 امك ؛ ةموهزلا لجأل ؛ ديلا لسغ وهو ؛ فيظنتلا ءوضولاب دارملا نأ وأ « نييلوصألا

 نم ضمضمتلا نبللا يف دراولاو « امسد هل نأو « نبللا نم ءوضولا يف ءاج
: 0000 

 ل 4 نابحتسالل 4 لبإلا موحل نم ءوضولا يف رمألا نأ ىلإ صضعبلا بهذو

 . رمألا رهاظ فاالخ وهو <« باجیالل

 يف یکح نكلو ليق اذك ؛ قافتالاب اهلكأب ضقن الف ؛ منغلا موحل امأ
 .رانلا تسم ام ءوضولا بوجو «ةنسلا حرش»

 . ركسلا لكأ نم أضوتي ناك هنأ : زيزعلا دبع نب رمع نعو

 . «يذمرتلا حرش» هباتك يف اذك . «ملعأ =

 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقف ؛ اهنم ءوضولا يف ةمكحلا امأو

 نإف ؛ اهموحل نم وُضوتلاب رمأ ؛ هلوسرو هللا هبحي ال ام ةنطيشلا نم اهيف لبإلا تناك املف»
 هللا يلو لاقو . «ىقتنملا» ىلع هقيلعت يف دماح دمحم هلقن . «ةنطيشلا كلت عئفطي كلذ

 : «ةجحلا» يف يولهدلا

 روهمج ر يف ةمرحم تناك اهنأ : لبإلا موحل نم ءوضولا باجيإ يف رسلاو»
 نأ : امهدحأ : نيينعمل ؛ اهنم ءوضولا عرش ؛ انل هللا اهلحأ املف . اهيرحت ىلع ليئارسإ ينب ءايبنأ

 نأ : امهيناثو . انلبق نم ىلع اهمرحت دعب اهتحابإ نم انيلع ىلاعت هللا معنأ امل ًاركش ءوضولا نوكي

 يي ا EE موو حا مي ماع ولم
 نانئمطال برف دنا بوت 0 مرحتا نم لقنلا نإف ؛ ليئارسإ ىنب

 ظ . (101/8) «مهسوفن

 هل نإ» : لاقو . ضمضمف أنبل برش قلي هللا لوسر ن نأ : سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي 0
 ١9(. ) «دواد يبأ حيحص» رظنا ؛ ا اند
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 ةريره يبأ ثيدح ١ ءوضولا ضقاون باب - ةراهطلا باتك ١

 مدعب مكح هنإف ؛ ءوضولا ىلع ءوضولا ديدجتل ذخأم ثيدحلا ىفو : تلق

 . ءوضولا ىلع ءوضولل ديدجت وهو « ءوضولا هل زاجأو « منغلا موحل نم (*!لكألا ضقن

 لّسغ ْنَم» : 46 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١

 يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ . «ًاًضوتيلف ُهلَمَح ْنَمو « لستغيلف اتم

 . ءيش بابلا اذه يف حصي ال : دمحأ لاقو « هنسحو

 اتم لسع ْنَم» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 يدذمرتلاو يئاسنلاو لا هجرخأ . (ًاض ویل ا نمو ‹ لستغیلف

هجرخأ هنأل ؛ كلذو : (ءيش بابلا اذه يف ٌحِصَي ال : لمحأ َلاقو , 0 هنسحو
 

QO 

 نبا هححصو « يذمرتلا هنسح دق هنكلو «'"فيعض اهيف قيرط نم دمحأ

 باحصأ ضعب نأ يدرواملا ركذو . فعض اهيف سيل قرط نم هدورول ؛ نابح

 .ًاقيرط نيرشعو ةئام هل جرخ ثيدحلا

 : لاق هلك هنأ : سابع نبا نع يقهيبلا هاور اب خوسنم هنإ : دمحأ لاقو

 : ها تومي مكتيم نإ « هومتلسغ اذإ لسغ مكتيم لسغ يف مكيلع سيل»

 ةعت ‹ يقهيبلا هفعض هنكلو . «مكيديأ اولسغت نأ مكبسحف « سجنب سيلو

 لاقف « ةبيش يبأ ىلع هيف لمحلاو « فيعض اذه : ىقهيبلا لاق هنأل ؛ فنصملا

 . (رشانلا) . ءوضولا : ةملك اهناكم يف عضوو « ةملكلا هذه ىلع خيشلا برض ()

 )١( حيحص اهضعب ؛ ةريره يبأ نع قرط ةسمخ هل تجرخ دقو ؛ حيحص هدنسو : تلق ‹

 «ليلغلا ءاورإ» يف هتنيب امك ؛ ربجنم فيعض اهضعبو « نسح اهضعبو )١45( .

 . (صيخلتلا» يف ظفاحلاو « ناطقلا نباو ٠ مزح نبا هححص دقو

 . ةمأوتلا ىلوم حلاص وه (۲)
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 ركب يبأ نب هللا دبع ثيدح 7١ ءوضولا ضقاون باب - 5 ' ةراهطلا باتك ١

 هقثوو « يئاسنلا هب جتحا « ةبيش نب ركب يبأ نب ميهاربإ وه ةبيش وبأ : فنصملا

 . نسح ثيدحلاف : لاق نأ ىلإ يراخبلا مهب جتحا هقوف نمو « س انلا

 "7يددلل رمألا نإ : ةريره يبأ ثيدح يف رمألا نيبو هنيب عمجلا يف لاق مث

 ل ل يل دل اع لإ تي رع

 . لستغي ال نم انمو لستغي نم انمف تيما لسغن انك : دمحأ

 . ثيداحألا هذه "هب عمج ام نسحأ وهو « حيحص هدانسإ : فنصملا لاق

 ءوضولا بجي هنأب لوقي الئاق ملعأ الف ؛؟ «ًاضوتيلف ؛ هلمح نمو» : هلوق امأو

 نع رذع ال ثيدحلا ضوهن عم هنكلو : تلق « "بدني الو« تيملا لمح نم
 مكتيم نإ» : هلوقب ليلعتلا هديفي امك ؛ نيديلا لسغب ءوضولا رّسفيو « هب لمعلا
 لمح يف نوكيف ؛ هنم نيديلا لسغ بجوي ال رهاطلا سمل نإف ؛ «ارهاط تومي

 : قالا رف هديل ارشام لمح اذإ ةا 3[: ادت ؛ ابدت قيدتتلا لغ تلا

 . لمحلاب هندب رشابي نم الإ كلذ بساني ال هنإف ؛ «ارهاط تومي» : هلوقلو

 لإ هللا لوسر ُهَبتك يذلا باتكلا يف ذأ : ركب يبأ نب هللا دبع نعو ١-

 هلصوو « السرم كلام اور ًرهاط الإ َنآْرَقلا سمي ال نأ : مزح نب ورمَعل

 : لولم وغ نابح نباو يئاسنلا

 )١( «يديألا لسغ لسغلاب دارملا وأ» : (٠«ص) «صيخلتلا» يف همالك مامتو .

 ) )۲ظ . فلتخُم نیب

 «عنقملا» يف ام بئاجعلا نمف (؟) )١/ : )50ءوضولا ضقاون نم تيملا لسغ نأ !
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 ركب يبأ نب هللادبع ثيدح 0١ ءوضولا ضقاون باب - ٦ ةراهطلا باتك ١
 تت ا ا ير رب ا

 ءامسأ مأو همأ "'قيّدّصلا: ركب يبأ نب أ وه : (ركب يبأ نب هللا دبع نعو)

 صقتنا مهس هباصأو ) فئاطلا و هللا لوسر مم دهشو 2 يدق ملسأ . ةدحاو

 نأ) هوبأ هيلع ىلصو « ةرشع ىدحإ ةنس لاوش ىف هنم تامف ننس دعب هيلع

 نب مزح نب ورمع وه : (مزح نب ورمعل هلي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف

 هلمعتساو « قدنخلا هدهاشم لوأ « كاحضلا ابأ ىنكي « يراجنلا ىجرزخلا ديز

 مهملعيو « نيدلا يف مههقفيل ؛ ةنس ةرشع عبس نبا وهو « نارجن ىلع هي

 > سيجما ٠ ضنارفلا هيف اباتك ياو رب 0

 ل 3 كلام اورا حاط الإ نآرّقلا “ 0 ل أوز نالا يف

 . (لولَعَم وهو « نابح نباو يئاسنلا

 ؛ قرطلا عمجو نئارقلاب هيف مهولا ىلع علطي يذلا ثيدحلا : لولعملا ةقيقح

eنم ؛  eeةرابع :  

 : ًابقاث ًامهف هللا هقذر نم الإ كلذب مو موقي ايد عيدا یا ىلا

 1 نوتملاو ديناسألاب ةيوف و ةاورلا بتارمب ةمات ةو اهدار او

 نب ناميلس ةياور نم "هنأل ؛ لولعم ثيدحلا اذه نإ : فنصملا لاق اغإو

 هنأ نظ هنإف ؛ كلذ يف مهّوو « مزح نبا لاق امك ؛ هكّرت ىلع قفتم وهو « دواد

 دمحم نب ركب يبأ نب هللادبع وه لب ؛ قيدصلا ركب يبأ نب هللادبع وه سيلف ؛ مهو اذه (۱)
 . )٠١١( ةنس تام « ةقثلا يعباتلا « يضاقلا يندملا يراصنألا مزح نب ورمع نبا

 1 يف حّرص لب ؛ كلذب هلعي مل فنصملا نأل كلذ ؛رظن فنصملل ليلعتلا اذه ةبسن يف (1)

۲۰۹ 



 ركب يبأ نب هللادبع ثيدح 17١ ءوضولا ضقاون باب - ةراهطلا باتك ١

 «٠ ىنالوخلا دواد نب ناميلس وه لب ؛ كلذك سيلو « "يناميلا دواد نب ناميلس

 5 ةعامجو , ديعس نب نامثعو « متاح وبأو « ةعرز وبأ هيلع ىنثأ « ةقث وهو
 . هفعض ىلع قفتملا وه ""يناميلاو . ظافحلا

 َهّبْشَأ هنإ : ربلا دبع نبا لاق ؛ لوُبقلاب سانلا هاقلت مزح نب 000 باتكو

 ظ . لوبقلاب هل سانلا يقلل رتاوتملا

 باحصأ نإف ؛ باتكلا اذه نم حصأ ًاباتك ملعأ ال : نايفس نب بوقعي لاقو
 دهش دق : مكاحلا لاق و « مهيأر نوعديو « هيلإ نوعجري نيعباتلاو لي هللا لوسر
 . باتكلا اذهل ةحصلاب « يرهزلا هرصع مامإو « زيزعلا دبع نب رمع

 نإو . «رهاط الإ نآرقلا سمي ال» : مازح نب ميكح ثيدح نم نابلا يفو

 ثيدح نم «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا ركذ هنأ الإ « لاقم هدانسإ يف ناك

 لاق. (رهاط الإ | نآرقلا سمي ال» : قي هلل لوسر لاق : لاق هنأ رمع نب هللا دبع

 نم دارملا يف رظنلا ىقبي هنكلو « نيدهاش لركدو هنو ره دلاجرا يمشيهلا

 : هلوق يف (ةزمح نب 0 ىلع مهو (ىسوم نب مكحلا) هيوار نأب 6 «صيخلتلا» =
 : «بيرقتلا» ىف لاق « مقرأ نب ناميلس وه اغإو : ظفاحلا لاق ؛ ينالوخلا : ينعي ؛ (دواد نب ناميلس)

 . الصتم ثيدحلا ةلع وهف ؛ مزج نب ورمع نع هلصو يذلا وهو . (فيعض وهو)»
 نباو ٠ مازح نب ميكح عيد هم الضم اج هنأ هديؤيو ؛ حيحص هدنسف ؛ لسرملا امأو

 . (177) «ءاورإلا» يف مهثيداحأ تجرح دقو ؛ نابوثو ؛ رمع

 . (هص) «يزورملا لئاسم» يف امك ؛ هيوهار نب قاحسإ ثيدحلا ححص دقو:
 . «بيعش ىبأ دئاوف» يف ينارفعزلا نسحلا وبأ هاور امك ؛ «ًاحيحص نوكي نأ وجرأ» : دمحأ لاقو
 . يماميلا )۱(
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 a ET o ET ةشئاع ثيدح _۔-۲ ءوضولا ضقاون باب ۔ ٦ ةراهطلا باتك ١

 نم رهاطلاو «ربكألا ثدحلا نم رهاطلا ىلع قلطي كرتشم ظفل هنإف ؛ رهاطلا

 دب الو « ةساجن هندب ىلع سيل نم ىلعو « نمؤملا ىلع قلطيو « رغصألا ثدحلا

 *«َنوُرَهطُملا الإ ُهّسَمَي ال# : ىلاعت هلوق امأو « "ةنيرق نم نيعم ىلع هلمحل

 ردص يف هركذ قبس يذلا نونكملا باتكلل ريمضلا نأ حضوألاف . [0784 : ةعقاولا]

 ْ ةكئالملا مه «نورهطملا» نأو « ةيآلا

 ناك هللا َلوُسَر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو -۲

 a TT هناّيْحَأ لک ىَلَع

 ىلع هللا ركذي ل هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ركذ وهو « لصألل ررقم ثيدحلاو : (يراخبلا هقلعو « ملسم هاور . هنايحأ لك

 ةوالت لخدتف « ركذلا مومع ىف رهاظ وهو « "لاوحألا نم لاح لك ىلع هللا

 يف يذلا مالّسلا هيلع ىلع ثيدح هصصخ دق هنأ الإ « ًابنج ناك ولو « نآرقلا

 ثيداحأو . ابنج نكي مل ام نآرقلا انئرقي قلي هللا لوسر ناك : "لسغلا باب
 اار

 عامجلاو لوبلاو ظئاغلا ةلاحب صصخم وه كلذكو « ىتأت هأئعم يف رخأ

 امايق هللا نورك ذيل : ىلاعت هلل لاق امك ؛ اهمظعم هنايحأ لكب دارملاو

 مهوتي العل ؛ ثيدحلا ركذ فنصملا و 19١[« : نارمع لآ] #مهبونج ىلعو ادونغتو

 : ىلا هللاوكذ ماا وتلا ناو تأ

 . ۱۸١( -۱۸۰/۱) هعجارف ؛ نایب ةدايز عم «راطوألا لين» يف هوحنو > )١(

 ىلع ؛ لاح لك ىلع هللا ركذي نأ : ىرأ يذلا» : هيبأ نع (01/1) متاح ىيبأ نبا لاق (۲)

 . «ثيدحلا اذه ىلع ؛ هريغو فينكلا

  6)ص,١7؟؟( :
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 ةيواعم ثيدح ال" ءوضولا ضقاون باب ۔ ٦< ةراهطلا بناتك ١
 کل “کک ا

 اذإف ؛ هّسسلا ءاكو نيعلا» : لو هللا لوسر لاق لاق ةيواَعُم نعو -۳
 ا دو دازو « يناربطلاو هجا و ءا ولا قطعا ؛ ناَْيَعلا تَماَ
 او د يبأ دنع ثيدحلا اذه يف ةدايلا هذهو . «أضوتيلف

 . ُفْعَض نيدانسإلا الك يفو . «ءاكولا قلطتسا» : هلّوق نود مالسلا هيلع

 ةملُسُم نم هوبأو وه « برح نب رخص نايفس ىبأ نبا وه : (ةيواعم نعو)

 ملو « نايفس يبأ نب ديزي كوم داعي ماضلا رع هالو و سوت جلا

 « قشمدب بجر رهش يف نيتس ةنس تام نأ ىلإ « ةنس نيعبرأ ًايلوتم اهب لزي
 ‹ سنجلا دارأ : (نيعلا » : هِي هللا لوسر لاق : لاق) ةنس نوعبسو نامث هلو
 نيسلا حتفب : (هسلا) دملاو « واولا رسكب : (ءاكو) ناسنإ لك نم نانيعلا دارملاو

 اذإف) اهوحن وأ . ةطيرخلا هب طبرت ام : ءاكولاو « ربدلا : يه ؛ اهرسكو ةلمهملا

 : (دازو « يناربطلاو دمحأ هاور) لحنا : يأ : («ءاكولا قلطتسا ؛ ناتْيَعلا تَماَن
 : هلوق يهو : (ثيدحلا اذه يف ةدايزلا هذهو . «ًاضوتيلف ؛ مان نمو») يناربطلا

 : هظفلو : (مالسلا هيلع يلع ثيدح نم دواد يبأ دنع) «ًاضوتيلف مان نمو»

 يفو . «ءاكولا قلطتسا» : هلوق نود) «ًاضوتيلف ٠ , مان نمف ؛ هسلا ءاكو نبعلا»

 نإف ؛ يلع ثيدح دانسإو « ةيواعم ثيدح دانسإ : ("فعض نيدانسإلا الك

 يفو ء فيعض وهو ؛ مرم يبأ نب ركب يبأ نع ةيقب ةيواعم ثيدح دانسإ يف
 . ءاطع نب نيضولا نع ةيقب ًاضيأ ىلع ثيدح

 . نييوقب اسيل : لاقف نيثيدحلا نيذه نع يبأ تلأس : متاح يبأ نبا لاق

 )١( «أطوملا حرش» يف ربلادبع نبا لاقو ) : )۲/۱۱۸/۱١«نافيعض ناثيدح امهو» .
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 سنأو سابع نبا اثيدح 27614 ءوضولا ضقاون باب ۔ 5 ةراهطلا باتك ١
 د ا سول ا م ا سا

 ‹ يرذنملا نسحو « ةيواعم ثيدح نم تبثأ ىلع ثيدح : دمحأ لاقو

 . يلع ثيدح حالصلا نباو « يوونلاو

 ؛ ضقنلا ةنظم وه امنإو « هسفنب ضقانب سيل مونلا نأ ىلع نالدي ناثيدحلاو

 ‹ قرغتسملا مونلا الإ ضقني ال هنأ ىلع ليلدو « كلذب نيلئاقلا ةلدأ نم امهف

 1 . كلذ يف مالكلا مدقتو

 ثيدح بقع ثيدحلا اذه اار نأ بيترتلا نسحب ىلوألا ناكو

 | . ىفخي ال امك ؛ ضقاونلا باب لوا يف سن

 مان ْنَم ىلع ءوضؤولا امإ» : ًاعوفْرَم سابع نبا نع ًاضْيَأ دواد يبألو 4

 . اضيأ فْعَض هدانسإ يفو «ًاعجطْسضُم

 مان ْنَم ىلع ءوُمْمّولا امنإ» : اعوفُرَم سابع نبا نع ًاضْيأ دواد يبألو)

 . (اضيأ ٌفْعَض هدانسإ يفو « «اعجطْمْمُم

 ىلع '"ارصقلا هيفو « هتراكن هجو نيبو « رکنم ثيدح هنإ : دواد وبأ لاق هنأل

 ام نيبو هنيب عمجلاف « مونلا هقرغتسا ولو ريغ ال عجطضملا مون الإ ضقني ال هنأ

 مونلا دارأ نم ىلع بلغألا نإف ؛ بلغألا ىلع جرخ هنأ : ثيداحألا نم ىضم

 . ةضراعم الف ؛ عاجطضالا

 ملو« راسو نا يور هنع هللا يضر سنأ نعو ٠

 . هيلو ‹ ينطقرا دلا ةجرحأ . اَضَوَتَي

 )ا ا سيما

 ! صنلا : هلعل (۲)

1۳ 



 سنأ ثيدح ۔٥ ءوضولا ضقاون باب - 5” ٠ ةراهطلا ںاتک ۔ |

 ا ا ااا هنع هللا يضر سنأ نعو)
 . (ُهَنيلو ‹ ينطقرا دلا هجرخأ

 , يوقلاب سيلو ‹ لتاقم نب حلاص هدانسإ يف نآل كلان وو ره ل أ
 . فيعضلا لصف يف يوونلا هركذو

  نيجرفلا ريغ  ندبلا نم مدلا جورخ نأ ىلع ليلد « لصألل ررقم ثيدحلاو
 نباو ءرمع نبا نع هضقن مدع ديفت ثيداحأ بابلا يفو « ءوضولا ضقني ال

 . ىفوأ يبأ نباو « سابع
 : كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 ردق نوكي وأ « رطقي ًالئاس نوكي نأ طرشب ضقان هنأ ىلع : ةيوداهلاف
 . هريهطت نكمي ام ىلإ دحاو عضوم نم دحاو تقو يف ليسي ةريعشلا

 ‹ ةباحصلا نم ةعامجو « رصانلا و« كلام و « يعفاشلا و « يلع نب ديز لاقو
 ثيدحل ؛ ضقانب سيل ؛ نيليبسلا ريغ نم ندبلا نم مدلا جورخ نإ : نيعباتلاو
 نم الإ ءوضو ال» : لي هلوقلو « هانركذ نمع راثآلا نم هدّيأ امو « اذه سنأ
 يناربطلاو ,دمحأو ‹ هححصو يذمرتلاو « دمحأ هجرخأ . «حير وأ ٠ توص
 ىتح ‹ ضقنلا مدع لصألا نألو . «عامس وأ « حير نم الإ ءوضو ال» : ظفلب

 ظ "كلذ ىلع ليلد مقي ملو « لصألا عفري ام موقي

 هبذك ؛ ينوكذاشلا وهو « بويأ وبأ دواد نب ناميلس (هم) ينطقرادلا دنع ًاضيأ هيفو : تلق )١(

 ظ ظ ظ ظ . هريغو نيعم نبأ
 = ناب لوقلا يضتقي كلذ لك ؛ هلبق يذلا ثيدحلا مومعو ؛ لصألا اذه درطو : تلق (1)

5 



 سابع نبا ثيدح 5 ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتک ۔ ١

 : لاق هلي هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 7

 دخ هلا لإ يحي. هتدففت يف م ‹ هتالص يف ناطْيشلا مكدحأ

 دج وأ ءاتوص ّعَمْسَي ىح فرضي الف؛ تر ا حملا

 . دْيَز نب هللا دبع ثيدح ْنم «نيحيحّصلا» يف ُهُّلْصأو ُراَرَبلا هجرخأ . «احير

 ءغ هوحن هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسلو

 مكدحأ يتأي» : لاق وإ هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : (هيلإ لّيَخُيف , هتدعقم يف خفْنَيف) اهيف هنوك لاح : (هتالص يف ناطيشلا

 عقوي : يأ - ليخي يذلا هنأو « ناطيشلل ريمض هيفو « لعافلل ينبم هنأ لمتحي

 :« ثدحأ هنأ) هبئانو لوعفملل ينبم هنأ لمتحيو ؛ ثدحأ هنأ يلصملا لايخ يف

 دجي وأ ءًاتوص عمي ىح «ْفِرَصْنَي الفا كلذ َدَجَو اذإف ؛ ثدي ملو

 وهو « ءار فلألا دعب يازلا ديدشتو ةدحوملا حتفب : (رازبلا هجرخأ . امر

 دنسملا» بحاص يرصبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب هك ةمالعلا ظفاحلا

 "هيلع ىنثأو « 2 هريغو يناربطلا ٠ نع ا «للعملا ريبكلا

 "هتافو الو« هتدالو يبهذلا ركذي ملو

 ءأطولل حرش» يف امك ؛ كلام بهذم وهو « نيليبسلا نم جرخ ولو « ًاقالطإ ضقني ال مدلا =

 . (۲/۱۲۳/۱) ربلادبع نبال

 ثيدحلاب نآرقلا صن ىلع ةدايزلا زوجي ال : نولوقيو ‹ هيف نوفلاخي نيا اذه يف لمأتيلو

 | احضنك رو داخألا

 )١( هنع .

 . «ةركذت» «. . . هظفح ىلع لكتيو < ئطحي ةقث» : لاقو (۲)

 . (597) ةنس «ةركذتلا»و « «نازيملا» يف هتافو ركذ دقو ! لاق اذك (9)
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 ديعس يبأ ثيدح ءوضولا ضقاون باب - ٠ ٦ .ةراهطلا باتك ١

 ناطيشلا طيلستب عراشلا نم نالعإ وهو « هانعم ديفي ام هدقت ثيدحلاو
 ‹ كلذ مهرضي ال هنأو « مهيلع اهدسفيل ؛ تادابعلا فرشأ يف ىتح « دابعلا ىلع

 هللا دبع ثيدح .نم «نيحيحصلا» يف هلصأو) نيقيب الإ ةراهطلا نع نوجرخي الو

 . (هوحن هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسملو . ديز نبا

 "!بابلا اذه يف ةريره يبأ ثيدح مدقت

 كنإ : لاقف و ءاج اذإ» : اعوفرم ديعس يبأ نع مكاحللو ۷۷
 .. هسفن يف لقيلف» : ظفلب ناّبح نبا هجرخأو , «تْبذك : ٌلقَيلَف ؛ تل 2 لأ

 ءاج اذإ» : اعوفرم) مدقت يردخلا وه : (ديعس يبأ نع مكاحللو)

 : لّقيْلَف ؛ تئدحأ كّنإ) ًالئاق هل سوسو : يأ : (لاقف ٌناطْيْشلا مك دحأ
 نبا هجرخأو) هلوق نكلو « هسفن ىف وأ « اظفل هلوقي هنأ رس : («(تيذك
 ىور دقو « هنم رخآلا دارملا e . هسفن يف لقيلف» : ظفلب ظفار ''نابح

 ص عمس وأ احر دجو نم الإ» : «تبذك» : هلوق دعب ةدايزب کاملا ثيدح

 : ثيداحألا هذه هديفت ام مدقتو 3 «هنذأب

 : لاقو ‹ هوحن )۲٤۲/۱( «عمجملا» يف هدروأ ثيدحلاو =

 . «حيحصلا» لاجر هلاجرو « هوحنب رازبلاو ‹ (ريبكلا» يف يناربطلا هأور)

 )١( )صه١؟(.

 امك ؛ لوهجم ضايعو , ديعس يبأ نع لاله نب ضايع نع (1817) «هحيحص» يف (۲)
 . (۲۲۹ص) ىيتأيس

 وهو ؛ )١157/5( دواد وبأو « (۱/۸۰ قو ٤۱/۷ق) «هدنسم» ىف ىلعي وبأ هاور هجولا اذه نمو

 . (۱۸۸) «دواد نأ فيعضا) يف



 ديعس يبأ ثيدح ۷ ءوضولا ضقاون باب 5 ةراهطلا باتك ١
 ا ا دال 1107101 ل و و دا وعل

 هيلإ راشأو « همدق يذلا ةريره يبأ ثيدح ىلإ تاياورلا هذه فنصملا مض ولو

 . تفرع امك ؛ بيترتلا نسحب ىلوأ ناكل ؛ انه

 ؛ مدآ ينب ةدابع داسفإ ىلع ناطيشلا صرح ىلع ةّلاد ثيداحألا هذهو

 يف كيكشتلا باب نم الإ ًابلاغ مهيتأي ال هنأو « اهب قلعتي امو « ةالصلا ًاصوصخ
 يف ساوسولا لهأ نأ فرعت انه نمو « لعفلاب ةراتو « لوقلاب ةرات ؛ ةراهطلا

 | . هلاقو « هلعف ام اولثتما تاراهطلا



 كلام نب سنأ ثيدح ۔ ۸ ةجاحلا ءاضق سادآ باب 7 ٠ ةراهطلا باتك ١

 ةجاحلا ءاضق بادآ باب -7

 !» : كلك هلوق نم ذوخأم وهو , طئاغلاو لوبلا جورخ نع ةيانك ةجاحلا
 ١ يطتيس الور : ثيدحل ؛ ةباطتسالا سابب ءاهقفلا هنع ربعيو < 07( هتجاحل مك دحأ

 مكدحأ لخد اذإ» : كو نم ذوخأم ؛ ىلختلا بابب و ةت

 ن 07 و يتأيس امكو « «دراوملا يف زاربلا» : هلوق نم زّربتلاو « «ءالخلا

 . حيحص كنارابعلا

 لخد اذإ غلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سّنأ نع

 اا وور: ةعبرالا جرحا تاغ ضو الخلا
 لخد اذإ وَ هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع)

 ةجاحلا ءاضقل هنودصقي اوناك « ىلاخلا ناكملا : ةدودم ةمجعملا ءاخلاب : (ءالَخْلا
 نع « مامه ةياور نم هنآل ؛ كلذو . (لولعم وهو ٠ ةعبرألا هجرخأ . ها عضو)

 هعمسي مل جيرج نبا نکل ‹ تاقث هتاورو « سنأ نع « يرهزلا نع ؛ جيرج نبا
 وهو ‹ رخآ ظفلب نكلو . يرهزلا نع « دعس نب دايز نم هعمس لب ؛ يرهزلا نم

 (١) امهريعو ملسمو « خا اور . «أهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي الف» : همامتو :

 . بطتسي (۲)

 ٠ 5( («دواد يبأ حيحصا) رظنا ‹ نسح دنس )۱۲۸) نابح : نباو <« دواد وبأ هاور 6

 ثبخلا نم كب ذوعأ ين | « مهللا : لقيلف» : اهمامتو « مقرأ نب ديزل ثيدح نم ةعطق وه )٤(

 : )5( «دواد ىبأ حيحصال ىف هتلبب امك ؛ حيحص هدذئسو . «ثئابخلاو

 )٥( «دواد ىبأ فيعض» ىف هتحضوأ امك ؛ فيعض هدنس )5( .

 . (۸۳) مقر ثيدحلا ىف همامتب ثيدحلا يتأيسو . «حيحصلا» ىلإ لقنيف « اهب ىوقتي دهاوش هل نكل

۸ 



 كلام نب سنأ ثيدح ۸ ةجاحلا ءاضق سادآ باب ۷ ةراهطلا ياتك ٠١

  دواد وبأ هلاق امك ؛ طع اا اا هاقلأ مث « قر نم ًامتاخ ذختا قالي هنأ

 . نيعم نبا هلاق امك ؛ ةقث مامهو

 "!ةيباشملا لك يف تبت : دمحأ لاقو

 هل دروأو « مامه قيرط ريغ نم سنأ نع ًافوقومو « ًاعوفرم ثيدحلا يور دقو
 اقاخ سبل لَو هللا لوسر نإ : ظفلب ًاضيأ مكاحلا هاورو , "ادهاش يقهيبلا

 .هعضو ءالخلا لخد اذإ ناكو « هللا لوسر دمحم : هشقن

 ؛ ءالخلا ظفل هيلإ دشري امك ؛ ةجاحلا ءاضق دنع داعبإلا ىلع ليلد ثيدحلاو

 يف ىتأيو « ةجاحلا ءاضقل ٌدعملا ناكملا ىلعو « لاخلا ناكملا ىلع قلطي هنإف

 يبأ دنعو « ىراوت ىتح « قلطناف : ظفلب اذه نم حرصأ وه ام ةريغملا ثيدح

 . دحأ هاري ال ىتح « قلطنا زاربلا دارأ اذإ ناكو : دواد

 . ةجاحلا ءاضق دنع هللا ركذ هيف ام ديعبت ىلع ليلدو

 لفغ ولف : ليق « ةرورض ريغل ءالخلا فحصملا لاخدإ مرحي : مهضعب لاقو

 يف وأ « هيف يف هبيغ ؛ هتجاح ءاضقب لغتشا ىّنح « هللا ركذ هيف ام ةيحنت نع

 هيف ام ةنايص وهو « ههجو فرع دقو <« خ1 هنم لعف اذهو « هوحن وأ « هتمامع

 . هريغو سيرضلا نب ىيحي هعبات لب ؛ هب درفتي مل هنأ ىلع : تلق (
E NEE 

 . ٤( مقر) «دواد يبأ فيعض» يف

 ةدئاف الف ؛ ًانعنعم جيرج نبا نع وهو ؛ يرصبلا لكوتملا نب ىيحي وهو ؛ ًاعباتم : ينعي (۲)
 ف

۲۱۹ 



 كلام نب سنأ ثيدح 84 ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

 ؛ متاخلاب ًاصاخ سيلو « هبدن ىلع لدف « ةثبختسملا تالحلا نع لَجَوِّزع هللا ركذ

 . هللا ركذ هيف سوبلم لك يف لب
 . ءالَخلا لخد اذإ كِل هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر هنعو 04

 . ةعبسلا هجرخأ . «ثئاّبخلاو ثّبُخْلا نم كب ُدوُعَأ ينإ مُهللا» : لاق

 اذإ وج هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر) سنأ نع : يأ : (هنعو)

 : (ثّبَخلا نم كب ُدوعأ ينإ ! مهّللا» : لاق) هلوخد دارأ : يأ : (ءالخلا لخد

 : («ثئابخلاو) ثيبخ عمج اهناكسإ زوجيو ةدحوملا مضو ةمجعملا ءاخلا مضب

 : (ةعبسلا هجرخأ) مهثانإ يناثلابو « نيطايشلا روكذ لوألاب ديري ؛ ةثيبخ عمج
 فنصملا لاق « ثيدحلا « «. . . مهلا « هللا مسب» : لوقي ناك : روصنم نب ديعسلو
 ‹ ةيمستلا ةدايز هيفو « ملسم طرش ىلع هدانسإو ""يرمعملا هاورو : «حتفلا» يف

 لوخد دعب هنأل ؛ لخد : هلوقل ؛ هلوخد دارأ اذإ : انلق امنإو « "ريغ يف اهرأ ملو

 ثيدح نم «درفملا بدألا» يف يراخبلا هررق اب حرص دقو « كلذ لوقي ال ءالخلا

 ىف اذهو . ثيدحلا . ءالخلا لخدي نأ دارأ اذإ قلي هللا لوسر ناك : لاق سنأ

 : ىتأ اذإ : ةياور : لاطب نبا لاق اذلو ؛ لوخدلا ةنيرقب ‹ كلذل ةدعملا ةنكمألا

 ظ . اهلومشل ؛ معأ

 ثيدحلا ناك نإو « ةجاحلا ءاضقل ةدعملا نكامألا ريغ يف ركذلا اذه عرشيو

 . بيبش نب يلع نب نسحلا همسا )١(

 ثبسحلا نم هللاب ذوعأ « هللا مسب : اولوقف ؛ ءالخلا متلخد اذإ» : ظفلب هنكل : تلق ٠ )١(
 . (195/1) «حتفلا» يف امك ؛ «ثئابخلاو

° 



 كلام نب سنأ ثيدح م ةجاحلا ءاضق بادآ باب ٠ ةراهطلا باتك ١

 نكامألا ريغ يف اذهب لوقلا عرشيو « نيطايشلا اهرضحت اهنأو « شوشحلا يف درو

 ناك غلي هنأ سنأ ثيدح رهاظو « اهلوخد لبق اهيفو ءهبايث عفر ةدارإ دنع ةدعملا

 . هب رهجلا نسحيف «ركذلا اذهب رهجي

 انأ لمحأف « ءالخلا لحي هِي هللا لوسر ناك : لاق سّنأ نعو 6١

 . هيلع قفتم . ءاملاب يِجْنَتْسَيَف « ةَرَتَعو ءم نم ٌةَواَدِإ يون ٌمالُغو
 ؛ رهاظلا مسالا دعبل ؛ هنعو : لقي ملف رامضإلا كرت هنأك : (سنأ نعو)

 رامضإلاب ؛ هنعو : «مارملا غولب» نم خسنلا ضعب يفو « يناثلا ثيدحلا يف هفالخب

 وه مالغلا : (مالغو انأ لمخأف . ءالخلا لح دي هلي هللا لوسر ناك : لاق) ًاضيأ
 هريغ ىلع قلطيو « ءاحتلالا ىلإ : ليقو « نينس عبسلا دح ىلإ : ليق « عرعرتملا

 ءام نم) ءاملل ذختي دلج نم ريغص ءانإ ؛ ةزمهلا رسكب : (ةوادإ يوحن) ًازاجم
 ‹ جُز اهلفسأ يف ةليوط أصع يه ؛ يازف نونلا حتفو ةلمهملا نيعلا حتفب : (ةزنعو

 ؛ ءاضفلا : انه ءالخلاب دارملا : (هيلع قفتم . ءاملاب يجنتسيف) ريصق حمر : لاقيو

 عضي نأب اهب رتتسي وأ « ءاضفلا يف اهيلإ ىلص أضوت اذإ ناك هنأل ؛ ةزنعلا ةنيرقب

 يف هتمدخ نألو « هل ضرعت يتلا تاجاحلا ءاضق نم كلذ ريغل وأ « ًابوث اهيلع

 نادر نا: قو هيف فأ حالا: الار عا تخت تريلا

 وحن سيلف ؛ اريبك ناک دوعسم نبا ناف ؛ يوحن : هلوق هدعبيو « ازاجم كلذ هيلع

 ؛ قلي يبنلا مدخي ناك هنوك يف يوحن : دارأ هنأ لمتحيو « هنس يف سن

 ‹ هلعن لمحي « غلي هللا لوسر داوس بحاص ناك دوعسم نبا نإف ؛ حصيف

 . «حرشلا» يف امك ؛ زاجم هنأل وأ « هكاوسو

۲١ 



 كلام نب سنأ ثيدح ٠ ةجاحلا ءاضق بادآ باب ةراهطلا باتك ١

 هللا دبع نب رباج : ليقو « ةريره وبأ وه : ليقو

 . ءاملاب ءاجنتسالا ىلعو « ريغصلل مادختسالا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو

 Sis ا قلي يبنلا ءاجنتسا ركنأ هنأ كلام نع لقنو

 . كلام راكنإل عامس الف ؛ كلذ

 ةدايز نم هذخأ هنأكو « ةراجحلاب ءاجنتسالا نم حجرأ هنأ ىلعو : ليق

 ال « هنم حجرا يه ف يواسي ناك ولو « مالغلا ديب ءاملا لمحب فلكتلا

 . كلذ ىلإ جاتحا

eTرصتقا نإف ؛ ءاملاو ةراجحلا نيب عمجلا لضفألا نأ ىلع ءاملعلا  

 ؛ "فالخف اهدارأ نإف ؛ ةالصلا درُي مل ثيح « ءاملا لضفألاف < امهدحأ ىلع

 ,٠ هبجوي « ئزجت ال : لوقي نمو « هبجوي ال « ةراجحلا ئزجت : لوقي نمف
 دواد وبأ هجرخأ امك ؛ هدعب بارتلاب ديلا حسم ءاملاب ءاجنتسالا بادآ نمو

 ىف ءا تيتأ ؛ ءالخلا ىتأ اذإ غلي هللا لوسر ناك : لاق ةريره ىبأ ثيدح نم

 ان ا

eانرغصأ وه ؛ .. ) 

 ی 0 ر غلبي مل هنأ : ينعي
 ةقان تحت تنك ينأو « سوؤرلا تافشكم نهو ءاسنلا ىلع لخدي ناك كلام نب سنأ ذأ >

 . جحلاب يّبلي هعمسأ « اهباعل ينسي إب
 لالا مد وي دعما عم

 ا
 هللا لوسر

Y۲ 



 ةبعش نب ةريغملا ثيدح 8١  ةجاحلا ءاضق بادآ باب - ةراهطلا باتك ١

 . ضرألا ىلع هدي حسم مث « هنم ىجنتساف ةوكر وأ « "روت

 نل يبنلا عم تنك : لاق « ريرج ثيدح نم يئاسنلا جرخأو

 ءامب تا روھ تاش أ زيزي اي» : لاق مث « هتجاح ىضقف « ءالخلا

 . لسغلا يف هلثم يتأيو . ”ضرألا اهب كلدف ؛ هديب لاقو « ىجنتساف

 هلو هللا لوسر لاق : لاق ةبعش نب ةريغملا نعو ١-
 . هيلع قفتم . ُهَتَجاَح ىضقف « ىّنَع ىَراَوَت ىتح قلطناف

 : (قلطناف ء «ةوادإلا ذخ» : هلي هللا لوسر لاق : لاق ةبعش نب ةريغملا نعو)

 . ("'هيلع قفتم . هتجاح ىضقف ‹ ينع ىراوت ىتح) لي ىبنلا : يأ

 . لعف ليلدلا ذإ ؛ بجي الو ‹ ةجاحلا ءاضق دنع يراوتلا ىلع ليلد ثيدحلا

 . نيعألا نع تاروعلا رتس ةلدأب بجي هنكل « بوجولا ىضتقي الو

 دواد يبأو «٠ دمحأ دنع 000 يبأ ثيدح نم راتتسالاب رمألا درو دقو

 ‹ «ةوادإللا ذخ» :

 )١( ةراجح وأ رفص نم ءانإ .
 . . «ةياهن» : ءاملا هيف برشي « دلج نم ةريغص ءانإ : (ةوكّرلا)و

 يبأ ثيدح نم هنأ حجارلا نأ تنيبو « هدانسإ ىلع تملكت دقو ؛ هلبق اب نسح ثيدح (۲)

 . (؟5) «دواد يبأ حيحص» يف ريرج دنسم نم سیلو « ةريره

 . نيفخلا ىلع حسملاو « ةيماشلا ةبجلا يف ةريغملا نع فورعملا ثيدحلا نم ةعطق وهو (؟)

 «ملسم» رظنا ؛ ءوضولل لب ؛ ءاجنتسالل وادا لمعتسي مل و هنأ نوعي تاس نمو

(158/1) . 
 . هريغو رجح نبا ظفاحلا لاق امك ؛ لوهجم وهو ؛ يريمحلا نيصح هيف ؛ فيعض هدانسإ (4)
 ا فيعض» رظنا ؛ ان ا ق ةلاهجب لعأ دقو

 . ( ) مقر «دواد



 ةريره يبأ ثيدح ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ١“

 نأ الإ دجي مل نإف ءرتتسيلف طئاغلا ىتأ نم» : لاق لَ هنأ : هجام نباو

 نم « مدأ ينب دعاقمب بعلي ناطيشلا نإف ؛ هرب دتسيلف لمر نم ابيثك عمجي
 امك « راتتسالا بابحتسا ىلع لدف « «جرح الف ؛ ال نمو « نسحأ دقف ؛ لعف

  «صاخ اذه لب ؛ سانلا نع يراوتلا ريغ اذه نكلو  جرحلا عفر ىلع لد

 نأ هل بحتسا « ناسنإ هيف سيل ءاضف يف ناك ولف ‹ «ناطيشلا نإف» : ةنيرقب

 اا ٠ لمر نم بيثك عمجب ولو ؛ ءيشب رتتسي

 اوُقَنا» : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةريَرُه يبأ نعو -
 . ملسم هاور . «مهّلظ يف وأ . سالا قيرط يف ىلخَتَي يذلا : نيتعاللا

 اوسقتا» : غلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 لوسر اي '"نانعاللا امو : اولاق : ملسم ةياور يفو « ةينثتلا ةغيصب : ("!نّينعاللا

 لاق : (ملسم هاور . «مِهَّلظ يف وأ « سانلا قيرط يف ىلختي يذلا) لاق ؟هلل

 ‹ هيلع سانلل نيلماحلا « نعلل نيبلاجلا نيرمألا : نينعاللاب ديري : يباطخلا

 ‹ هنعل سانلا ةداع نأ : ينعي « متشو نعل امهلعف نم نأ كلذو ؛ هيلإ نييعادلاو

 نعاللا نوكي دقو : اولاق ؛ يلقعلا زاجملا نم امهيلإ نعللا باستناف « ببس وهف

 يذلاب دارملاو , ىلقعلا زاجملا نم كلذك وهف ‹ لوعفم ىنعمب لعاف ؛ نوعلملا ىنعمب

 هنتنب مهيذؤي هنإف ؛ سانلا هب ري اميف طوغتتي : يأ ؛ سانلا قيرط يف ىلختي

 هيلع ءاعدلا ىلإ ببست دقف ؛ ازئاج هنعل ناك نإف ؛ هنعل ىلإ يدؤيو « هراذقتساو

 . هنعلب هريغ ميثأت ىلإ ببست دقف ؛ زئاج ريغ ناك نإو « ةمحرلا نع هداعبإب

 )١( «ملسم» ىف يذلا )١161/1١( : «نانائللا»و ‹ «نيناعللا» !
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 ةريره يبأ ثيدح ةحاحلا ءاضق بادآ باب ۔۷ ةراهطلا باتك ١

 ؟انه ديرأ نيرمألا يأف : تلق نإف

 نع "يرذنملا ظفاحلا هنسح دانسإب «ريبكلا» يف يناربطلا جرخأ : تلق
 تبجو ؛ فلا يف نيملسملا ىذأ نم» : لاق هلي يبنلا نأ + ديسأ نب ةفيلح

 . «مهتنعل هيلع ظ

 نب دمحم الإ ؛ تاقث لاجرب امهريغو ‹ يقهيبلاو ‹ «طسوألا» يف جرخأو

 "نيعم نبا هقثو دقو  يراصنألا ورمع

 ؛ نيملسملا سانلا قرط نم قيرط ىلع هتميخس لس نم» : لوقي هلي هللا لوسر
 ةحوتفملا نيسلاب  ةميحخسلاو « «نيعمجأ سانلاو , ةكئالملاو « هللا ةنعل هيلعف

 ىلع ةلاد ثيداحألا هذهف « ةرذعلا :  ةيتحت ةانثمف ةمجعملا ءاخلاو ةلمهملا

 ًاخانمو ًاليقم هوذختا يذلا سانلا لظتسم انه لظلاب دارملاو . ةنعللا هقاقحتسا

 دقف ؛ هتحت ةجاحلا ءاضقل دوعقلا مرحي لظ لك سيل ْذِإ ؛ هيف نودعقيو هنولزني

 : تلق . كش الب لظ هلو « ''هتجاحل "لخنلا شئاح تحت يب ىبنلا دعق

 تعمس : ةريره يبأ ثيدح نم -

 )١( «ريبكلا مجعملا» يف ثيدحلاو . لاق امك وهو : تلق ) )149/1١/١(.

 يف امهركذ هنع نيتياور يف هفعض لب ؛ ن نيا وی ملفا مهووهو!لاقاذك (۲)
 . ًاضيأ هريغ هفعض دقو « «بيذهتلا»

 ! «عىطخي» : هيف لاق هنأ ىلع ؛ «تاقثلا» يفو « «ءافعضلا» يف هدروأف ؛ نابح نبا هيف ضقانتو

 . هافعضو ؛ يدع نباو « «ءافعضلا» يف ىليقعلا هاور ثيدحلاو

 . هناتسب : يأ ؛ هعمتجم (۳)

 1 )۱۸/1( ملسم» 5(
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 سابع نباو ذاعم اثيدح 848487 ةجاحلا ءاضق بادآ باب ٠ ةراهطلا باتك ١

 . «هب لظتسي لظ وأ» : "ادمحأ ثيدح هل لدي

 : ةثالثلا نعالملا اوقت اوُقّنا» : ةظفلو « دراوملاو» : ذاعُم نع دواد وبأ دازو - ۳
 . لّظلاو « قيرطلا ةَعِراقو « دراولا يف َراَرَبلا

 ةثالثلا نعالملا اوقت اوَقَثا» : هظفلو « «دراوملاو» : ذاعم نع دواد وبأ دازو)

 هب ىنكي « ضرألا نم عستملا وهو « ياز هرخآ ةحوتفم ءارف ةدحوملا حتفب : (زاربلا
 عضوملا وهو « دروم عمج : (دراوملا يف) برحلا يف ةزرابملا رسكلابو ؛ طئاغلا نع
 ةعراقو) ئضوتلل وأ « ءالا برشل رهن وأ « نيع سأر نم سانلا هيتأي يذلا
 نورو هنوقدي : يأ ؛ مهلجرأب سانلا هعرقي يذلا عساولا قيرطلا دارملا : (قيرطلا
 . هب دارملا مدقت : («لظلاو) هيلع

 ماسح 80

 . فعض اًمهيفو . (ءاَم عفوا : سابع نبا نع دَمحألو 5

 نيعف فاقلا نوكسو نونلا حتفب («ءام عقن وأ» : : سابع نبا نع دمحألو)

 لظ يف مك دحأ دعقي نأ : ثالثلا نعالملا اوقتا» : هلوق دعب هظفلو  ةلمهم

 . «ءام عقن وأ « قيرط يف وأ « هب لظتسي

 :"(فعض امهيفو) د يف امك ؛ عمتجما ءاملا هب دارملا : ءاملا عقنو

 . دواد يبأو نوح ثيدح يف : ا

 )١( ةعيهل نبا نع هاور نكل ؛ سي ملرخآو « ةعيهل نبا هدنس يفو ' (۲۹۹/۱) «دنسملا» يف :

 فيعض» رظنا ؛ مهبملا :لجرلا الول؛ حيحص هنع هتياور نم هثيدحو « كرابملا نبا وهو « هللا دبع

 ظ .(5) «دواد ىبأ

 . نسح ثيدحلاف ؛ رخآلا يوقي امهدحأ نكل : تلق (۲)

TY 



 رمع نبا ثيدح م ةجاحلا ءاضق بادأ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

 نم هنأل كلذو ؛ لسرم وهو : هبقع دواد وبأ لاق هنألف ؛ دواد ىبأ يدعم اما

 N نقر نلف ترك. داعم كردي ملو « يريمحلا ديعس ىبأ ةياور

 نع يوارلاو « ةعيهل نبا هيف نألف ؛ دمحأ ثيدح اًمأو . قيرطلا هذه نم هجام

 . مهبم سابع نبا

 . ةرمثملا راجشألا تحت ةجاحلا ءاَضَق ْنَع يهّنلا يناربطلا َجَرْخَأو 4

 | . فيعض دنسب َرَمْع نبا ثيدح نم ؛ يراجلا رهّتلا ةفضو

 نب ناميلس مساقلا وبأ ةجحلا مامإلا وه : يبهذلا لاق: (يناربطلا جرخأو)

 ‹ نيعبسو ثالث ةنس عمسو « نيتئامو نيتس ةنس دلو « ايندلا دنسم يناربطلا دمحأ

 ‹ ةرصبلاو « ةفوكلاو « دادغبو ء رصمو « نميلاو « نيمرحلاو ‹ ماشلا نئادمب رجاهو

 نم ناكو « نوديزي وأ « خيش فلأ نع ثّدحو « كلذ ريغو « ةريزجلاو « ناهبصأو
 ءاضق نع يهنلا) ةمئألا هيلع ىنثأو « ةنامألاو قدصلا عم نأشلا اذه ناسرف

 داضلا حتفب : (ةفضو) دحأل الظ نكت مل نإو : (ةرمشملا راجشألا تحت ةجاحلا

 : (فيعض دنسب رمع نبا ثيدح نم ؛ يراجلا رهنلا) بناج : اهرسكو ةمجعملا
 . «صيخلتلا» ىف فنصملا هركذ « بئاسلا نب تارف وهو ؛ ًاكورتم هتاور يف نال

 زربتلا نع ىهنم عضاوم ةتس ثيداحألا نم لّصحت يذلاف ؛ اذه تفرع اذإف

 عقنو « دراوملاو « لظلاو ٠ '""ةعراقلاب قيرطلا قلطم ديقيو ؛ قيرطلا ةعراق : اهيف

 ؛ انه كلذك رمألا سيلو ؛ ًاتباث نوكي نأ دّيقملا طرش نم نأل ؛ هب دييقتلا حصي ال : تلق )١(

 ! قبس امك ؛ فيعض وهو ؛ ذاعم ثيدح ىف الإ دري مل (ةعراقلا) ديق نإف

 ع . «قيرط ىف وأ» : سابع نبا ثيدح يفو



 رباج ثيدح - 85 ةحاحلا ءاضق بادآ باب -۷ ةراهطلا باتك ۔ ١

 ثيدح نم هليسارم ىف دواد وبأ دازو ءرهنلا بناجو « ةرمثملا راجشألاو « ءاملا

 . دجاسملا ناوبأب لابي نأ نع لي هللا لوسر ىهن : لوحكم

 طَوَعَت اذإ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يضر رباج نعو 5
 تعي هللا نإف ؛ اًندحتي الو « هبحاص ْنَع اَمُهْنم دحاو لك َراَوَتَيلف نالُجَرلا
 . َلوُلْعم وهو « ناطقلا نب دأو نكّسلا نبا هححصو « دّمْحَأ هاور . «كلذ ىلع

 نالجرلا طّوْعَت اذإ» : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 افلأ ةبلقنملا : يأ ؛ ةزمهلا فذحب مزج « زومهملا نم وهو «رتتسي : يأ: (راوتیلف

 لاح :(اثدحتي الو) باجيإلل رمألاو : (هبحاص ْنَع امّهنم دحاو لك)

 ‹ دمحأ هاور) ضغبلا دشأ تقملاو : («كلذ ىلع تقم هللا نإف) امهطوغت

 ةجحلا ظفاحلا وهو « فاكلا حتفو ةلمهملا نيسلا حتفب : (نكسلا نبا هححصو

 ةنس دلوو « رصم لزن « يدادغبلا نكسلا نب ديعس نب نامثع نب ديعس ىلع وبأ

 هلع ىور« هتيص دعبو فنصو عمجو « نأشلا اذهب ينعو « نيتئامو نيعستؤ عبرا

 تامل نيسمحو a يفوخا ثيدحلا لهأ نم ةمئأ

 نسحلا وبأ « ةمالعلا ظفاحلا وه « ءاطلا ديدشتو فاقلا حتفب : (ناطقلا نباو)

 رصبأ نم ناك « ناطقلا نباب ريهشلا يسرافلا كلملا دبع نب دمحم نب يلع

 هلو « ةياورلاب ةيانع مهدشأو « هلاجر ءامسأل مهظفحأو ٠ ثيدحلا ةعانصب سانلا

 ماكحألا» ىلع هعضو يذلا «ماهيإلاو مهولا» باتك هلو « سردو ثّدح « فيلأت

 . «سانلا قيرط» : ةريره ىبأ ثيدح ىفو =

 . هقالطإ ىلع هؤؤاقبإ ىلوألاف



 رباج ثيدح 5 ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

 لاوحأ يف تنعت هنكل , همهف ةوقو هظفح ىلع لدي وهو . قحلا دبعل «ىربكلا

 ملو : (لولعم وهو) ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس لوألا عيبر يف يفوت « لاجرلا

 رامع نب ةمركع الإ هدنسي مل : دواد وبأ هلاق ام يهو « ةلعلا «حرشلا» يف ركذي

 ظافحلا ضعب فعضو « «(هحيحص)» يف ملسم هب جتحا دقو « يناميلا يلجعلا

 نع هثيدح ملسم جرخأ دقو « ريثك يبأ نب ىيحي نع اذه ةمركع ثيدح

 يهنلا ثيدح ىور دقو « هنع هثيدحب يراخبلا دهشتساو « ريثك ىبأ نب ىريحعي

 038-50 يبأ ثيدح نم هجام نباو  دواد وبأ ةجاحلا ءاضق لا مالكلا نع

 وأ ‹ لاله نب ضايع ةياور نم مهلك هوور مهنأ الإ « (هحيحص» يف ةميزحخ نباو

 يف وهو « ةلادع الو ‹ حرجب هفرعأ ال : يرذنملا ظفاحلا لاق ء« ضايع نب لاله

 . "7نيلوهجملا دادع

 ءاضق لاح ثدحتلا نع يهنلاو « ةروعلا رتس بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 لعافل هضغب ةدش : يأ هيلع هللا تقمب هليلعتو « يرحتلا هيف لصألاو « "”ةجاحلا

 ناو اعامجإ مرهحي ال هنأ «رحبلا» يف ىعدا هنكلو « يرحتلا نایب يف ةدايز كلذ

 در لب كرت دقو « يرحتلا وه لصألا نإف الإو « عامجإلا حص نإف ؛ ةهاركلل يهنلا

 )١( مالك ريثك يبأ نب ىيحي نع هتياور يف ناك نإو ؛ ةمركعو . ثيدحلا ةلعوهو «

 يبأ فيعض» ىف هتنيب امك ؛ ديزي نب نابأ هعبات دقف ء هنع ثيدحلا اذهل هتياور يف بارطضاو

 «دواد )۱/٥( . ظ ظ

 نيفشاك « طئاغلا نابرضي نالجرلا جرخي ال» : ظفلب دواد ع ةياور يف هنإف ؛رظن هيف (۲)

 . «كلذ ىلع تقم هللا نإف ؛ ناثدحتي امهتروع نع

 . لولعم ريغ نكسلا نبا دانسإ نأ ناطقلا نبا باتك نم نيبت مث

 فخ



 ةداتق يبأ ثيدح ۔ ۷ ةجاحلا ءاضق بادآ باب ةراهطلا باتك ١

 نأ رمع نبا نع يراخبلا الإ« ةعامجللا جرخخأف « كلذ دنع بجاو وه يذلا مالسلا

 . هيلع دري ملف « هيلع ملسف لوبي وهو « بي يبنلا ىلع رم الجر

 َنَسَمَي ال» : كلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو 87
 "رفت الو « هنيميب ءالخلا نم ْحّسَمَتَي الو « لوُبَي وهو « هنيميب ُهَركَذ مكدحأ

 . ملسمل ظفللاو ‹ هيلع قفتم . «ءانإلا يف

 : غلي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو)
 نع ةيانك : (هنيميب ءالخلا نم حّسمتي الو « لوبي وهو « هنيميب هركذ مكدحأ

 يف) هسفن جرخخي : (سقنتي الو) هيلع قلطي ام دحأ هنأ تفرع امك ؛ طئاخل
 . (ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم قفتم) هنم هبرش دنع : («ءانإلا

 . يهنلا يف لصألا هنأل ؛ لوبلا لاح نيميلاب ركذلا سم ميرحت ىلع ليلد هيف
 : ناملس ثيدح نم ىتأي امل ؛ لوبلا نم كلذكو « طئاغلا نم اهب حسمتلا مرحتو

 ؛ لكلا يف رهاظلا لهأ بهذ مرحتلا ىلإو . برشلا لاح ءانإلا يف سفنتلا مرحتو
 . ءاجنتسالا يف ةيعفاشلا نم ةعامج كلذكو « تفرع امك ؛ هب المع

 ناب : لاقف ةمجرتلا يف يراخبلا لمجأو « هيزنتلل هنأ ىلإ روهمجلا بهذو
 : «حتفلا» يف فنصملا لاق . ناتكلا ثيدح ركذو « نيميلاب ءاجنتسالا نع يهنلا

 ةنيرقلا نأ وأ ؟هيزنتلل وأ  يرحتلل وه له هل رهظي مل هنأ ىلإ ةراشإ ؛ يهنلاب رّبع»
 ءراجحألاو ءاملاك ةلآب ىجنتسا ثيح اذهو  رهظت مل يرحتلا نع يهنلل ةفراصلا

 اهتنايصو نيميلا فرش ىلع هيبنت اذهو « اعامجإ مارح هنإف ؛ هديب رشاب ول امأ
 نم طقسي وأ « هريغ ىلع هرذقي الئل ؛ ءانإلا يف سفنتلا نع يهنلاو « راذقألا نع
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 ناملس ثيدح ۔ ۸ ةحاحلا ءاضق بادأ باب ۷ ا ةراهطلا تاک د١1

 ىلع ريهامجلا هلمحو « يرحتلل هنأ هرهاظو « ريغلا ىلع هدسفي ام هفنأ وأ ءهمف

 نکالا

 ةالك هللا لوسر اًتاهن قل : لاق هنع هللا يضر ناملس نعو ٨ ظ

 نم لقب يِجْنتْسَت وأ نيمَيلاب يجنتنن نأ وأ بلؤب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتت

 . ملسم ةاور . مظَع وأ « عيجَرب يجن نأ وأ ءراجخأ ةّنالث

 هل لاغر: سيراق نامل ا هغو ره تف لا ينفر ناسا نعو)
 ‹ نيدلا بلطل رفاس « سراف نم هلصأ « لَ هللا لوسر ىلوم «ريخلا ناملس

 لوسر ىلإ ىهتنا ىّمح  لقنت مث  ةسيفن ةليوط رابخأ هلو « بتكلا أرقو «رصنتو

 هيف لاقو « مالسإلا لهأ يف ًاسأر ناكو « همالسإ نسحو هب نمآف « ل ه

 نم ناكو « نئادملا رمع هالوو « ''«تيبلا لهأ انم تاملس» : خلك هللا لوسر

 . ةنس نيسمخو نيتئام شاع : ليق « نيرّمعملا

 ‹ هئاطعب قّدصتيو « هدي لمع نم لكأي ناكو « "نيسمخو ةئامثالث : ليقو

 : ناو قدنلا و نخ ف اار

 . كورتم وهو ؛ فوع نب ورمع نب هللادبع نب ريثك هيف (۱)

 رظنا ؛ ا ا ا ًاضيأ كورتم وهو « ديمح نب رضنلا اهيف « ىرخأ قيرط هلو
 . انل «ثيدحلا مجعم)

 : «حصأ لوألاو» : )۱1۳/۲( «مالسإلا خيرات» يف يبهذلا لاق )۲(

 زواج ام هنأ يل نيبتو ‹ كلذ نع تعجر) . لاق يبهذلا نأ «بيذهتلا» يف ظفاحلا ركذو

 : ظفاحلا لاق . «نينامثلا

 . «كلذ ىف هدنتسم ركذي ملو»

۲۲۳١ 



 ناملس ثيدح -۔ ۸ ةحاحلا ءاضق بادأ باب - 7 ' ةراهطلا باتك؟ ١

 دارملا : (لْوَي وأ « طئاغب ةلّبقلا لبقتسن نأ لَك هللا لوسر اناهن دقل : لاق)
 : (نيمّيلاب يجنتسن نأ وأ) لوبلا وأ « طئاغلا جورخ دنع انجورفب لبقتسن نأ

 يجنتسن نأ وأ) رم يذلا لوبلا دنع نيميلاب ركذلا سم نع يهنلا ريغ اذهو

 نأ وأ) ةراجحلا وأ « ءاملاب وجنلا ةلازإ : ءاجنتسالا : (راجحأ ة ةثالث نم ّلقأب

 . (ملسم هاور . "'مظع وأ) "'ثورلا وهو : (عيجرب يجنتسن

 ثيدح اهرسف امك ؛ ةبعكلا يهو « ةلبقلا لابقتسا نع يهنلا هيف ثيدحلا

 رفغتسنو فرحننف « ةبعكلا وحن تينب دق ضيحارم اندجوف : هلوق يف بويأ يبأ
 ةريره يلا ثيدح ىف امك ؛ ؛ اضيأ اهرابدتسا نع يهنلا درو دق مث < ناسي هللا

 الو ‹ ةلبقلا لبقتسي الف ؛ ا اعوفرم ملسم دنع

 . ثيداحألا نم هريغو « «اهرب دتسي

 يا اا اذه له ءاملعلا فلتخاو

 * نارنأ ج اع

 ثيداحأو « اهوركم نوكيف ؛ نارمعلاو 505 قرف الب هيزنتلل هنأ : لوألا

 لبقتسم ماعب هتوم لبق هتيأر : رباج ثيدح ةنيرقب كلذ ىلع ةلومحم يهنلا
 ىأر هنأ : رمع نبا ثيدحو . امهريغو « "'نابح نباو ٠ دمحأ هجرخأ . ةلبقلا

 o ةبعكلل ًاريدتسم سدقلا تيبل البقتسم هتجاح يضقي قو يبنلا

 . )۹٤۲ص ) ىتأي امك ؛ مهباودل ثورلا نأ الإ ؛ نجلا ماعط امهنأل )00(

 . رفاوحلا تاوذ عيجر : ثورلاو
 . نسح دنسب )١75( «هحيحص)ل يف )۲(

 فرض



 ناملس ثيدح - ةحاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

 ا اا ا سجواا»

 دعقي ناك ام هتدعقمب دارملا « «ةلبقلا ىلإ يتدعقم اولوحف» : ةشئاع ثيدحو

 . ""نسح هدانسإو « هجام نباو ‹ دمحأ هاور . ةلبقلا ىلإ هتجاح ءاضق لاح هيلع

 مهجورفب اولبقتسي نأ نوهركي موق وَ هللا لوسر دنع ركذ هنأ : ثيدحلا لوأو

 ‹ هجام نبا ظفل اذه « «ةلبقلا يت دعقمب اولبقتسا ؛ اولعف دق مهارأ» : لاق ةلبقلا

 ثيدحلا اذه : تلصلا يبأ نب دلاخ ةمجرت يف ؛ «نازيملا» يف يبهذلا لاقو

 . ركنم
 تلعج يتلا ثيداحألاو « يهنلا ثيداحأ رهاظل ؛ "'امهيف مرحم هنأ : يناثلا

 ال ‹« لعف ةياكح اهنألو ءرذعل تناك اهنأ ىلع ةلومحم هيزنتلل هنأ ىلع ةنيرق

 . اهل مومع

 ؛ ةحابإلا ثيداحأب ةخوسنم يهنلا ثيداحأو : اولاق ؛ امهيف حابم هنأ : ثلاثلا

 . «حرشلا» يف هاوقتساو « هوحنو ماع لبقب دييقتلا اهيف نأل

 يف تدرو ةحابإلا ثيداحأ نأل ؛ نارمعلا نود ىراحصلا يف مرحي : عبارلا

 ٍبارمعلا صيصخت دعبو « ةماع ىهنلا ثيداحأو « هيلع تلمحف نارمعلا

 )١( نيهجو نم رظن هيف :

 دحأ هقثوي ملو « دمحأ مامإلا لاق امك ؛ فورعمب سيلو ؛ تلصلا يبأ نب دلاخ هيف نأ : لوألا

 نابح نبا ريغ .

 دقو . هيبأ نع (۲۹/۱) متاح يبأ نبا لاق امك ؛ ةشئاع ىلع هفقو هيف باوصلا نأ : رخآلاو

 «ةلسلسلا» يف و تلصف )۹٤۷( .

 فرفور



 ناملس ثيدح ۔ ۸ ةحاحلا ءاضق بادآ باب - ¥ ةراهطلا باتك ۔ ١
 س يم

 : رمع نبا لاق دقو « مرحتلا ىلع ىراحصلا تيقب « تفلس يتلا هلعف ثيداحأب
 الف ؛ كرتسي ءىش ةلبقلا نيبو كنيب ناك اذإف ؛ ءاضفلا يف كلذ نع ىهن امنإ

 ىهنلا ثيداحأ ءاقبل ؛ ديعبلاب سيل لوقلا اذهو « هريغو دواد وبأ هاور . هب سأب
 0 اا .٠ كلذك ةحابإلا ثيداحأو ء اهباب ىلع

 وهو « امهيف رابدتسالا زوجيو , امهيف مرحيف لابقتسالا نيب قرفلا : سماخلا
 . "!عبارلا اهبرقأ , لاوقأ ةسمخ هذهف « ءاوس ىلع امهيف يهنلا دوروب دودرم

 لصم نع ولخت ال اهنأ ءارحصلا يف يهنلا ببس نأ : يبعشلا نع ركذ دقو

 دقو . "'يقهيبلا هاور . هتروع ىلع هرصب عقو امبرف « ينج وأ « يمدآ وأ كلم نم
 ربدتسي هآر هنأ : رمع نبا ثيدح : نيثيدحلا فالتخا نع - يبعشلا : يأ  لئس

 ؛ ةريره يبأ لوق امأ « ًاعيمج اقدص : لاقف ؛ يهنلا يف ةريره يبأ ثيدحو « ةلبقلا

 دحأ مهلبقتسي الف ؛ نولصي - ًاًنجو ةكئالم  ًادابع هلل نإف ؛ ءارحصلا يف وهف

 ةلبق ال تينب تويب يه امّنإف ؛ مكُفُتك اًمأو « مهربدتسي الو « طئاغ الو « لوبي
 . ةبعكلاب صاخ اذهو « "'اهيف

 نع فلج هللا لوسر ىهن : دواد يبأ ثيدحل ؛ سدقملا تيب اهب قحلأ دقو

 عفر ىلع ىوقي ال . فيعض ثيدح وهو « لوب وأ « طئاغب نيتلبقلا لابقتسا

 )١( طقف ىراحصلا يف مرحي : يأ .

(4۳/۱) )0( 

 : هلوقب هفعضو ‹ (۹۳/۱) يقهيبلا هاور (۳)
 . «فيعض ؛ ةرسيم نب ىسيع وه : طايخلا ىسيع ىبأ نب ىسيعا

ig! 



 تاملس ثياح 6 ةحاحلا ءاضق بادآ تاب ۷ ةراهطلا باتك ١

 ثيدحلا يف ىتأي ال ؛ نيرمقلا لابقتسا ةهاركب لوقلا هنم فعضأو « لصألا

 ظ الا

 لقأ ئزجي ال هنأ ىلع لدي «راجحأ ةثالث نم لقأب يجنتسن نأ وأ : هلوقو

 ا ا يف ثالثلا لامعتسا ةيفيك درو دقو « راجحأ ةثالث نم

 وأ ‹ ةمومضم ءارو ةلمهم نيسب - يهو « ةبرسملل رجحو "!نيتحفصلل نارجح

 . ربدلا نم ثدحلا ىرجم  ةحوتفم

 بجي ال هنأ ىلع ةيوداهلاف ؛ ةراجحلاب ءاجنتسالا ىف فالخ ءاملعللو

 ةساجنلا لزت ملو « “ ةبوطرلا يدعت يشخ نم وأ « مميتملا ىلع الإ "ءاجنتسالا

 . (رشانلا) . انبيترتب ؛ نونامثلاو عساتلا ثيدحلا وه ()

 دعس نب له ندم ننايعلا ني یا تاور نم تيدا ن ا مع قررت ذه )۱(

 ىقهيبلاو « )۲١( ىنطقرادلا 5 1 اعد يدعاسلا دعس نب لهس نع هيبأ نع يدعاسلا

NUS ED)۰  
 !! رخآلا هرقأو ! «نسح دانسإلا

 لاقو . يراخبلا هل جرخأ نإو ؛ هفيعضت ىلع ةمئألا لاوقأ تقفتا اذه (اَيَبَأ) نإف ؛ رظن هيفو

 : «بيرقتلا» ىف

 «نازيملا ناسل» يف عقو هتيأر مث ! «دحاو ثيدح ريغ «يراخبلا» يف هل ام ؛ فعض هيف»

)1۳۰/4( !! 

 . جرخلا يبناج (۲)
 . ةراجحلاب : يأ (۳)

 تا ىلإ (5)

Yo 



 ناملس ثيدح - ةجاحلا ءاضق سادآ باب ۷ 20 ةراهطلا اتك ١

 . 'ةالصلل ءاملاب ءاجنتسالا بجي امنإو « بجاو ال بودنم ةلاحلا هذه ريغ يفو « ءاملاب

 ا اما نجر دلارو مآ ىلإ سافا بذر
 نيعلا تلاز ولو ٠ تاحسملا ثالشلا نم اهدنع دب الف ةراجحل اب ىفتكا ادإو

 الف ثالثب لصحي مل اذإو « أزجأ ثالثلا نودب ءاقنإلا لصح اذإ : ليقو « اهنودب
 نوكتف ؛ ربدلاو لبقلا ىف ثيلثتلا بحتسيو « "اراتيإلا بدنيو « ةدايزلا نم دب
 | ا ثيدح ىف كلذ دروو « راجحأ ةتس

 ةريره ىبأو دوعسم نبال هي هبلط يف تأت مل ثيداحألا نأ الإ : تلق
 تأي ملو «ربدلا يف ا ةيفيك نايب ءاجو « ”راجحأ ةثالثب الإ امهريغو
 ضعب ىف ولو ؛ زربتلا هتدارإ دنع هلي اهبلطل ةدارم تسلا تناك ولو « لبقلا يف
 ۰ . هب حسملا أزجأ فرحأ ةتس هل رجح ناك ولف « تالاحلا

 ؛ راجحألا ىوجوب : اولاقف ؛ بك ًافالخ اهماقم يقني ام ةراجحلا ريغ موقيو
 ظ . ثيدحلا رهاظب اكسف

 نأ هيهن كلذ ىلع لديو « رّسيتملا هنأل بلاغلا ىلع جرخ هنأب بيجأو
 ىهن كلذكو « اهاوس امع ىهنل ةراجحلا تنّيعت ولو « مظع وأ عيجرب ىجنتسي

 . هححصو يذمرتلاو يئاسنلا هاور . «هلعفي ناك خلك هللا لوسر نإف ... » (۱) ظ

 . «ريبكلا حرشلا» : ءاملا الإ ئزجي الف ؛ ةداعلا عضوم جراخلا ودعي نأ الإ ()

 . هيلع قفتم . «رتويلف ؛ رمجتسا نمو» : ثيدحل (؟)
 . «دمحأ دنسم»ل (147ص) «حرشلا» يف هوزع يتأيس )٤(

 . (1؟9ص) اذه حيضوت رظنا )٥(

۲۳٢ 



 ا Ga 0 خا ا ا لاقل تاو تايد ل ةراهطلا تانك عا بويأ يبأ ثيدح ةجاحلا ءاضق بادآ باب ةراهطلا باتك ١

 نإف ؛ ةممح وأ ةثورب اوجنتسي ال نأ كَما رم : "دواد يبأ دنعف « "'ومحلا نع

 . كلذ نع هلي ىهنف ؛ ًاقزر اهيف انل لعج ىلاعت هللا

 نم “لسم هجرخأ امك ؛ نجلا ماعط نم اهنأ "'مظعلا يف درو كلذكو

 مظع لك مكل» : دازلا هولأس امل نجلل ول لاق هنأ هيفو « دوعسم نبا ثيدح

 . «مكباو دل فلع ةرعب لكو « امحل نوكي ام رفوأ هيلع هللا مسا ركذ

 هنم بلط امل « دوعسم نبا ثيدح يف سكر اهنأب ةثورلا ليلعت هيفاني الو

 ‹ ةثورلا ىقلأف « ةثورو نيرجحب هاتأف «راجحأ ةثالثب هيتأي نأ ل هللا لوسر

 نأ ًاضيأ عنام الو « ةريثك ريثك للعب دحاولا رمألا للعي دقف ؛ «سكر اهنإ» : لاقو

 . اماعط نجلا باودل لعبتو « ًاسجر نوكت

 : هلوق وهو ؛ ىتآلا ثيدحلا نيرمقلا ان ل امتو

 اهوُرِبدَمْسَت الو « ةلّبقلا اولبقتْسَت الف» : بوُيَأ يبأ ثيدح نم ةعبسللو -

 .«اوُبَرغ وأ « اوقَّرش نكلو « طئاَغ وأ « لوب

 ‹ يراصنألا بيلك نب ديز نب دلاخ همساو : (بويأ يبأ ثيدح نم ةعبسللو)

 تام « هيلع ةنيدملا همودق لاح لک ىبنلا زو« ارد دوش تالا باكا نم

 )١( رانلاب قرتحا ام لك وأ« محفلا .

 اوجنتسي نأ كتمأ هنا : اولاقف « وي هيلع نجلا دفو مودق ةصق يف )۷/١( «هننس» ىف (۲)

 . حيحص هدنسو . . . ةممح وأ ةثور وأ مظعب

 . اهيضتقي قايسلا نإف ؛ عباطلا نم تطقس اهلعل : (ةثورلاو) (؟)

. (۳/۲) )5( 



 ةشئاع ثيدح 64٠ ةجاحلا ءاضق بادآ باب -/ ةراهطلا باتك ١

 اهدي لوا ی ايزاغ

 هرخآ يفو « ثيدحلا « «طئاغلا متيتأ اذإ» : كلي لاق هنأ هلوأ عوفرم ثيدحلاو

 وحن تينب دق ضيحارم اندجوف ماشلا انمدقف : لاق بويأ يبأ مالك نم

 اهورب دتست الو « ةلبقلا اولبقتست الف) هلوقف ؛ مدقت ثيدحلا «... ةبعكلا
 ‹ نيرمقلا لابقتسا زاوج يف حيرص : (اوبّرغ وأ « اوقّرش نكلو « طئاغ وأ « لوہب
 0 لاغ ب أ ن يف انوكي نأ دب ال ْذِإ ؛ امهرابدتساو

 طئاغلا ىتأ َنَم» : لاق أ : اًهنع هللا را ةشئاع نعو 4
 . دواد وبأ هاور . «ٌرتَتْسَيلَف

 طئاغلا ىتأ نَّم» :لاق لو تلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 . (دواد وبأ هاور . (ٌرتَتْسَيلَف

 ديو وو ولا ا ىلإ هبسن «ننسلا» يف ثيدحلا اذه

 إ : ليق ؛ فالتخا فو ۽ يصمخلا ين :اربحلا ديعس ىبأ ىلع هرادم : لاقو

 يف فلتخم هنع يوارلاو « حصي الو « يباحص

 هظفلو « هرطش انمدق دقو « راتتسالا بوجو ىلع لاد فلس يذلاك ثيدحلاو

 ثيدح وهف ؛ جرفلاب امهلابقتسا نع يهنلا درو هنأ : هقفلا بتك ضعب يف ءاج امو )١(
 . (۳۷ص) «صيخلتلا» رظنا . هريغو يوونلا لاق امك ؛ لطاب

 «. . . لوهجم وهو ؛ يناربحلا نيصح : هنع يوارلاو» : (۳۷) «صيخلتلا» يف هصن )۲(

 )٤( مقر ةيشاحلا رظناو . )٩( مقر «دواد يبأ فيعضا يف هتنيب امك ؛ ثيدحلا ةلع وهو : تلق

 . «حرشلا» اذه نم (۲۲۳) ةحفصلا ىلع

۳۸ 



 : : يبنلا نع ةريره يبأ نع «ننسلا» يف

 دقف ؛ لعف نم « رتويلف ؛ رمجتسا نمو « جرح الف ؛ ال نمو« نسحأ دقف

 ؛ هناسلب كال امو « ظفليلف ؛ للخت امف لكأ نمو « جرح الف ؛ ال نمو « نسحأ

 ؛ طئاغلا ىتأ نمو ؛ جرح الف ؛ ال نمو « نسحأ دقف ؛ لعف نم « علتبيلف

 ناطيشلا نإف ؛ هب رتتسيلف ؛ لمر نم ًابيثك عمجي نأ الإ دجي مل نإف ؛ رتتسيلف
 ادهف ؛ «جرح الف ؛ ال نمو « نسحأ دقف ؛ لعف نم « مدآ ينب دعاقمب بعلي

 ‹ ةياور ةشئاع نع انه هل سيلو « ةريره يبأ نع دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا

 نأو « ةريره يبأ ىلإ هوزعي نأ فنصملا ىلع ناكف ؛ تعمس نمم فًعضم وه مث

 كرت هنأكو « ثيدحلا يف ليق ام ىلإ ةراشإلا يف هتداع ىلع هيف ام ىلإ ريشي

 هنإ : «رينملا ردبلا» يفو « نسح هدانسإ نإ : '"«يرابلا حتف» ىف لاق هنأل ؛ كلذ

 . '"يوونلاو « مكاحلاو « نابح نبا مهنم « ةعامج هححص حيحص ثيدح

 ١ (كتارفغ» : لاق ؛ طئاغلا نم جرخ اذإ ناك لع يبنلا نأ : اهنعو .

 متاح وُبَأو مكاح لا ةحّحصو « ٌةسمخلا هجرخأ .

 نم جرخ اذإ ناك هِي يبنلا نأ) اهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 اكل )۱(

 : )٠١/۲( «عومجملا» يف لاق هنإف ! رظن هيف نيححصملا عم يوونلا ركذ (۲)

 وأ نسختلا كلذب داري نأ الإ ؛ ةلاهجلا نم تفرع امل ؛ هحيحصت نع ًالضف هنيسحتل هجو الو

 . دهاوش هل ثيدحلا اذه ضعب نإف ؛ برقأ اذهف ؛ هريغل حيحصتلا

 فخ



 : 0 ' ةشئاع ثيدح ١- ةجاحلا ءاضق ںادآ باب ةراهطلا ںاتک ١
 و ٠ ب

 : يأ ؛ فوذحم لعف لوعفم هنأ ىلع ؛ ؛ بصنلاب : («كنارفع» : لاق . طئاغلا

 . (متاح وبأو مكاحلا هححصو « ةسمخلا هجرخأ) كنارفع بلطأ

 ا ولا ظفل يف فلس امك ؛ ناكملا نم جورخ اب رعشت ؛ جرج ٠ : ةظفلو

 . ءارحصلا يف ناك ولو « هنم معأ دارلا

 ركذي ناك هنأل ؛ ةجاحلا ءاضق تقو هللا ركذل هكرت نم قالك هرافغتساو : ليق
 ىلع هّدعو « ًاريصقت ةت لاحلا كلت يف هللا ركذل هكرت لعجف « هنايحأ لك ىلع هللا
 . رافغتسالاب هكرادتف « ابنذ هسفن

 ‹ همعطأف ؛ هيلع اهب معنأ يتلا هتمعن ركش يف هريصقت نم ةبوتلا هانعم : ليفو
 هذه قح غولب نع ارصاق هركش ىأرف « هنم ىذألا جورخ لهس مث « همضه مث

 ناك : لاق سنأ ثيدح قفاويل ؛ بسنأ اذهو « هنم رافغتسالا ىلإ عزفف « ةمعنلا
hl الع هللا لوسر ىذألا ىنع بهذأ يذلا هلل دمحلا» : لاق ؛ ءالخلا نم جرخ اذإ ي 

 لوقي ناك هنأ : مالسلا هيلع حون فصو ىف دروو « "'هجام نبا هاور . «ينافاعو
 ءاش ولو « ىذألا ينع بهذأ يذلا هلل دمحلا : طئاغلا دعب هركش ةلمج نم
 . ًاروكش ادبع ناك هنأب هلي هفصو دقو . يف هسبح

 : لاقي دق هنأ ىلع « هملعن ال الو « ًاعم نيرمألل هرافغتسا نأ لمتحيو : تلق
 . هبلقب هكرتي مل ؛ زربتلا لاح هناسلب ركذلا كرت نإو ٠ كَ هنإ

 و لاقو . فيعص دنسب )۱۲۹/۱) (هننس) ىف )0(

 . «ءيش غلو ىبنلا نع ظفللا اذهب هيف حصي ال ؛ فيعض ثيدح اذه

3 



 دوعسم نبا ثيدح ۔ ۲ ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۔۷ ةراهطلا باتك ۱

 سم ا سس م ها ګا اک

 رسحأ يذلا هلل دمحلاو» : لوقي ناك غيب هنأ : سنأ ثيدح نم بابلا يفو

 . «هرخآو هلوأ ىف ىلإ

 . هتذل ينقاذأ يذلا هلل دمحلا» : جرخ اذإ لوقي ناك هنأ : رمع نبا ثيدحو

 . ةفيعض اهديناسأ لكو « «هاذأ ينع بهذأو « هتوق يف ىقبأو

Eh EAS 

 هيتآ نأ ينَرَمَأَف « طئاَغلا ج يبنلا كا لاق eee نعو 6

 اَمُهَدَحخَأَف  ةّنْوَرب هتاف اغلا دجأ ملو < نيرجح تدجوف .راجخأ ةثالثب

 : ينطقرا دلاو المخأ دازو «يراخبلا هجرخأ «سكر اهنإ» : َلاقو « ةَنوُرلا ىَّقلَأو

 . «اهريْعب ىنتثا»

 ينابلا امإلا وه : يبذل دبا نعو)

EY aا نعم یک ھا  : 

 « «دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف ؛ لزنأ امك ؛ اضغ نآرقلا أرقي نأ بحأ نم

 نيتس نم وحن هلو نيثالثو نيتنثا ةنس ةنيدملاب ىفوت « ةديدع ةمج هلئاضفو
 ةنس

 تدجوف «راجحأ ةثالشب هّيتآ نأ ينرمأف « طئاغلا لب ىبنلا ىتأ : لاق)
 وق <

 : ةميزجخخ نبا داز : ( ةّثوّرلا ىقلأو امه ذخأف « ةنورب هتيتأف ( اغلا ملجأ ملو نيرجح
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 دوعسم نبأ ثيدح  ة' ةحاحللا ءاضق بادأ باب -۷ ةراهطلا بناتك ١

 ؛ فاكلا نوكسو ءارلا رسكب : ((سكر اهنإ» : لاقو) "'رامح ةثور تناك اهنأ
 : ينطقرا دلاو دمحأ دازو . يراخبلا هجرخأ) سجرلا هنإ : «سوماقلا» يف
 ظ . (("!اهريغب ينتئا»

 الأ اوطرتشاف « ثيدحلا باحصأو « دمحأو « يعفاشلا ثيدحلا اذهب ذخأ
 ىّبح داز اهب لصحي مل اذإو « ءاقنإلا ةاعارم عم ثالثلا نع راجحألا صقنت

 ثيدحل ؛ راتيإلا بجي الو ٠ كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقتو < راتيإلا بحتسيو « ىقني
 . مدقت , «جرح الف ؛ ال نمو» : دواد ل

 نع ددعلا طارتشا ركذ الخل ؛ طقف ءاقنإلا دصقلا ناك ول : يباطخلا لاق
 © -يرمألا باجيإ ىلع لد ىّنعم ءاقنإلا ملعو « أظفل ددعلا طرتشا املف « ةدئافلا

 : لاقو ‹ )5١5/١( «حتفلا» يف اذك )۱(

 . «ريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم نوكي اب صتخم ثورلا نأ : ىميتلا لقنو»

 ماعط نم اهنأ وهو ؛ ثلاث ليلعتو ' رهطت ال اهنأ وهو ؛رخآ ليلعت (۷٤۲ص) يتأيسو )۲(
 ` . نجلا

(r)لاق نكل ؛ تاقث هلاجرو .ا(رجحب)» : ١) ۰۳/۱) يقهيبلاو ينطقرادلل ةياور يفو  

 | : ىنطقرادلا

 . «ثيدحلا اذه دانسإ ىف قاحسإ ىبأ ىلع فلتخا»

 ينتئا» : هلوق نود ؛ قاحسإ يبا قيرط ريغ نم )/١/08( «ريبكلا» يف يناربطلا هاور نكل
 . نسح اهدنسو « ةيزخ نبا دنع ىتلا ةدايزلا هيفو ؛ «اهريغب

 : )5١5/1( «حتفلا» يف امك ؛ يباطخلا مالك مامتو )5(

 . «دحاو ءرقب محرلا ةءارب تققحت ولو ‹ طرتشم ددعلا نإف ؛ ءارقألاب ةدعلا : هريظنو»
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 دوعسم نبا ثيدح 47 ةجاحلا ءاضق بادأ باب ا/ ةراهطلا باتك ١

 ل ا سس سس سبب ا سل

 : خالك بلطل أطرش ثالثلا ناك ول : يواحطلا لوق اّمأو

 دقو فصلا مالك ىف ةروكذلا ينطقرادلاو دمحأ ةياور يف امك ؛ ثلاثلا هي

 باوجلاف « هذه ةدايزلا تبثت تبثت ملول هنأ ىلع « '"تاقث هلاجر نإ : «حتفلا» يف لاق

 ةثورلا ىقلأ ني TT بلط يف لوألا رمألاب ىفتكا ٍوَْب هنأ يواحطلا ىلع

 لَو هنأ لمتحي مث « ةثلاثب يتأي ىتح ءرمألا هلاثتما متي مل هنأ دوعسم نبا ملع

 ثيلثت بولطملا ذإ ؛ ةثلاثلا ةحسملا هب حسمف « نيرجحلا فارطأ دحأب ىفتكا

 . نيليبسلا دح أل ثالثلا هذهو « دحاو رجح فارطأب 0

 دنسم» يف كلذب درو ثيدحل ؛ ةتس نوكتف اضيأ ةثالث رخآلل طرتشي

 هنأ ملع ام كي هنإف ؛ اعيش راجحأ ةتس تابثإ نم سفنلا يف ّنأ ىلع« " 05

 . امهريغو « دوعسم نباو « ةريره يبأ عم هنم كلذ رّركت عم « راجحأ ةتس بلط

 ىلإ مك دحأ بهذ اذإ» : ةشئاع ثيدحك ؛ «طئاغلا ىتأ نم» : ظفلب ثيداحألاو

 ‹ يئاسنلاو « دمحأ دنع « «هنع ئزجت اهنإف ؛ راجحأ ةثالثب بطتسيلف « طئاغلا

  قلطأ اذإ  طئاغلا نأ عم « "'حيحص نسح هدانسإ : لاقو « ينطقرادلاو « دواد يبأو

 هنآ باث نبي هةم تيزي يفو . همزالي لبقلا جراخو « ربدلا جراخ ىف رهاظ

 وبأ هجرخأ . «عيجر اهيف سيل راجحأ ةثالثب» : لاقف ةباطتسالا نع لئس هي

 )١( «تابثأ» : (۲۰۷/۱) «حتفلا» ىف داز .

 دجو نإ نظلا بلاغو ! (عمجملا» يف يمشيهلا هدروي ملو ! هيلإ وزعملا ثيدحلا فرعأ مل 6

 . حراشلا هركذ امل ؛ دانسإلا فيعض هنأ - هيف

 : )۳۰) (دواد يبأ حيحص» و هتليب امك ؛ هريغل نسح ثيدح هنأ قيقحتلاو 6
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 دوعسم نبا ثيدح 145 ةجاحللا ءاضق بادآ باب -۷ ةراهطلا باتک ۔۱

 ثيدحو . نايبلا لحم لح لاو « امهدحأ وأ ء أعم نّيجرخملل ماع لاؤسلاو « '''دواد
 نمو « نّيجرخلا يف قلطم وهو « راجحأ ةثالث نودب يفتكن ال نأ انرمأ : ظفلب ناملس
 'ش هنع ثحبيف « "!هتحص ام ىردأ الو « دمحأ هجرخأ ثيدحلف ؛ ةتسلا طرتشا

 ؛ اهنم لقأ نع يهنلاو « راجحأ ةثالثب رمألا يف ةدراولا ثيداحألا تعبتت مث
 ةثالث نم لقأب ءاجنتسالا نع ىهنلا ظفلب اهنإف ؛ ربدلا جراخ يف اهلك يه اذإف
 « "«ًاثالث رمجتسيلف ؛ مكدحأ رمجتسا اذإ» :رامجتسالا ظفلبو «راجحأ
 . "'هظعب حسمتي نأ قلي ىهن : حسمتلا ظفلبو

 ةيانك طئاغلاو . طئاغلا وهو ءوجنلا ةلازإ : ةغل ءاجنتسالاف ؛ اذه تفرع اذإ
 يفف ؛ ةغللا لهأ مالك كلذ ديفي امك ؛ربدلا جراخ ةرذعلاو « ةرذعلا نع
 لستغا : ىجنتساو ؛ طئاغ وأ . حير نم نطبلا نم جرخي ام : وجنلا : «سوماقلا»
 : هيفو ؛ ىجنتسا : رمجتساو « ىجنتسا : باطتسا : هفوة حسمت وأ « ءاملاب
 . ها . خطلتملا وأ . لئاسلا ءيشلا ةلازإل ديلا رارمإ : حسمتلا

 )١( مقر) رظنا ؛ هلبق يذلا يف لوقلاك هيف لوقلاو ۴١( .

 . (۱۳۷۱ مقر) ةيدومحلا ةخسن انه ىلإ (۲)

 . دمحأ (۳)

 0 .ملسم (8)
 ! «هباهذإل ؛ خطلتملا وأ لئاسلا ءيشلا ىلع ديلا رارمإ : حّسمتلا» : «سوماقلا» يف يذلا )هم
 : هيف هلوق نإ لب ؛ طقف ةرذعلا ةلازإب صتخي ال «سوماقلا» نم صنلا اذه نأ ىفخي الو : تلق

 ةرذعلا ىلع لدأ هنإف ؛ «خطلتملا وأ» : هلوق ؛ كلذ سكعبو « ةرذعلا ىلع هنم لوبلا ىلع لدأ «لئاسلا»
 . رهاظ وه امك ؛ امهلمشي وأ نيرمألا نم لك ىلع قلطي (حسمتلا) نأ ىلع ليلد اذهف ؛ لوبلا ىلع هنم

 = يف يوونلا لاق . «هنيميب ءالخلا نم حسمتي الو» : (۸۷) مقرب مدقتملا ثيدحلا هديؤيو
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 دوعسم نبأ ثيدح ةجاحللا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ۔ |

 — ا وه ګا

 لقأ نع يهنلاو اهب رمألا دري مل« راجحألا ةثالغلا نأ هلك اذه نم تفرعف

 : «ملسم حرش» =

 . «طئاغلا وه ءالخلاو ء ءاوس امه لب ؛ لوبلا نع زارتحالل ءالخلاب دييقتلا نيل

 هسفن حراشلا لاق امك ؛ لبقلا نم جراخلا همزاليو « ربدلا نم جراخلا يف رهاظ اذهو : تلق

 . هيلإ راشملا ثيدحلل هحرش يف يوونلا نع هتلقن ام وحن ركذو ‹ ةمدقتملا ةحفصلا يف قبس اميف

 ؛ هيلع دعاسي اهقاقتشاو ةملكلا هذه اا (ةباطتسالا) يف اض بلاقي اذه لثمو

 قلحلا ناك اذإف . «ةناعلا قلحو . . :  «ىجنتسا : باطتساو» : هلوق بقع «سوماقلا» يفف

 هنأل ؛ «سوماقلا» يف كلذ ىلع صني 5 امنإو ؛ ةباطتسا وضعلا نم لوبلا ةلازإ كلذكف ؛ ؛ ةباطتسا

 . قبس امك ؛ ءاجنتسالا عم مزالتم

 رظناف ؛ يبرعلا لامعتسالا هيلع ىرج يذلا وه نيّلحلا ريهطتل (ةباطتسالا)و (ءاجنتسالا) لومشو

 . ءاملاب كلو هئاجنتسا يف ىرخأ ثيداحأ هلثمو « (ءاملاب يجنتسيف) : هيفو ؛ ثلاثلا ثيدحلا ًالثم

 !؟لوبلا نود (طئاغلا) وجنلا ةلازإ ؛ (ءاجنتسالا) ب اودصق ةباحصلا ٠ نم اهتاور نأ ىرت لهف

 . مهييحتسأ ىنإف ؛ ءاملاب اوبيطتسي نأ نكجاوزأ نرم : ةشئاع ثيدح اذه نم حرصأو

 دمحأ هاور . كلذب نكجاوزأ نرم : تلاقو « ءاملاب نيجنتسي نأ نهترمأ اهنأ : اهنع ةياور يفو

)۳/7( . 
 )١١٠٤١١١١۴۳/١‹ دمحأ هجرخأ . . . لوبلاو طئاغلا رثأ اولسغي نأ . . . : ظفلب ىرحأ يفو

(TFN NT N° 

 (ءاملب ةباطتسالا)و (ءاجنتسالا) نوقلطي اوناك مهنأ ىلع  ثالشلا هتاياورب  ثيدحلا لدف

 . نيلحما لسغ ىلع
 نيوضعلا حسم : ًاعرش امهب داري ؛ ةراجحلاب ةباطتسالاو ءاجنتسالاف ؛ كلذك رمألا ناك اذإو

 ! حراشلا مالك هيلإ ىهتنا امل افالخ ؛ طقف ربدلا ال ؛ اهب

 نیل ريهطتل اهلامعتسا ؛ ةثالثلا راجحألل ةبجوملا ثيداحألا نم دارملا نأ حضتي كلذبو

 . رابتعالا طقاس « «ددعب ريدقتلا مدع لصألاو» : حراشلا لوق كآو 4 اعف
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 ةريره يبأ ثيدح 47 ةجاحلا ءاضق بادآ باب -۷ ٠ ةراهطلا باتك ١

 ر و ناب بدلا يف ثالث نامت نایب درو دق هنأ 0 دك هيف

 ۳ نا ا نعو - ۹۲۳

 . هححصو ينطقرا دلا هاور . «نارهطُي ال اًمهنإ» : لاقو ثر وأ « مظعب

 59 ىهن هي هللا لوسر نإ : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 "0سمو ”ينطقرا دل اور «نارّهطُي ال اَمهْنإ» : لاقو « ثر وأ « مظعب

 هل لاق هنأ هيف دازو « "هنم بيرقب يراخبلاو « اذه هظفلب ةيزخ نبا هجرخأو
 e ا ا ا ووا ممول

 امك ؛ هدانسإ حصي ال ؛ ربلا يف ةثالثلا راجحألا ا يف ءاج يذلا ثيدحلاو =
 ( . (۲۴۳) ةحفصلا ىلع ةيشاحلا يف هنايب قبس

 )١( لبقلا جراخ يف : يأ .

.)5١( )۲( 

 ؛زازقلا تارف نب نسحلا هيف نإف ؛ ًانسح نوكي نأ هبسحبو ! يدنع رظن هحيحصت ىفو (۳)
 : «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق

 . «مهي قودصا

 )٤( يقهيبلا هاور اذكو . ا مهنا ا )۰/۱( «هحيحص» ىف )١/٠١17

 - 0 .)1١48ظ

 : ف : «يراخبلا» يف هز



 ةريره يبأ ثيدح ةحجاحلا ءاضق بادآ باب - ةراهطلا باتك ١

 ل سس سس بيب سس ل سي ا

 لاق قلع هنأ «يقهيبلا ناسا يف هظفلو « «حرشلا» يف اذك bs يقهيبلا

 ؛ مظعب ينتأت الو « اهب ”ضفنتسأ ًاراجحأ ينغبا» : هنع هللا يضر ةريره يبأل

 ماقو غرف اذإ ىتح « هبنج ىلإ اهتعضوف « يبوث يف راجحأب هتيتأف «ثور الو

 ؟ثورلاو مظعلا لاب ام ! هللا لوسر اي : تلقف « هتعبت

 ارمي الأ مهل هللا توعدف ءدازلا ينولأسف « نيبيصن دفو يناتأ» : لاقف

 . «اماعط هيلع او دجو الإ ؛ مظع الو « ةثورب

 دينأسأب مهريغو « فينح نب لهسو « رباجو « ريبزلا نع بابلا يف ىهنلاو

 . ضعبل اهضعب دهشي عومجم او « لاقم هيف ام اهيف

 اهنأب ةثورلا تللعو ؛ نجلا ماعط امهنأب للعو «نارهطي ال امهنأب انه لّلعو

 ؛ مظعلا ريهطت مدع اّمأو اسكر اهنوك ىلإ دئاع اهيف ريهطتلا مدعب ليلعتلاو « سكر

 ذأب كلي للع الو « ةلبلا عطقي الو « ةساجنلا فشني الف ؛ كسامتي داكي ال جزل هنألف

 ؟هللا لوسر اي كلذ مهنع ينغي امو : دوعسم نبا هل لاق « نجلا ماعط ةثورلاو مظعل

 الو« ذخأ موي هيلع ناك يذلا همحل هيلع اودجو الإ « امظع نودجي ال مهنإ» : لاق

 يف مكاحلا هللا دعوا هاور ١ (لكأ موي تاك يذلا هح هيف اودحو الإ ثور اودحو

 ١ ° ىفخي ال امك ؛ ° ھباودل فلع ثورلا نأ : 7 ام هيفاني الو « «لئالدلا»

 اهركذ يتلا ةدايزلا اهيفو ؛ )١1/90( (ثعبملا) يف هل ةياور يف يراخبلا هجرخأ كلذكو )١(

 . «حرشلا» ىف و هارت امك ؛ ةحارص يقهيبلا دنع تسيلو « ‹ حراشلا

 . رامجتسالا نع ةيانك ؛ (جارختسالا) : (ضافنتسالا) نم (۲)

 . ملسم (۲)
 )٤( «حتفلا» يف امك ؛ مهباود ماعط ىلع ةريره يبأ ثيدح يف ماعطلا لمح ناكمإل )7//ا١7( .
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 ةريره يبأ ثيدح 5 ةجاحلا ءاضق بادآ باب ٠ ۰  ةراهطلا باتك ٠١

 نإو  ءاملا اهعم مزلي ال ةراهط راجحألاب ءاجنتسالا نأ ىلع ليلد هيفو
 ا

 .* تقرا دلا هاور . نم ربقلا با ذع ماع 5350003207

 نم : (اوهزْنَتْسا» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 نإف ؛ لوبلا نم) ةهازنلا اوبلطا : ىنعمب وأ « اوهزنت ىنعمب ؛  دعبلا وهو - هزنتلا
 هل هتسبالم ببسب : ْئأ : («هنم) هيف بذعي نم رثكأ : يأ : (ربقلا با ذع ةّماع
 : ("!ينطقراددلا هاور) هنع هزنتلا مدعو

 ‹ ربقلا يف لّجَعَت هنم هزنتلا مدع ةبوقع ّنأو « لوبلا نع دعبلاب رمآ ثيدحلاو

 e نيربقب رم لج هنأ : «نيحيحصلا» ثيدح تبث دقو
 نم . هلوب نم رتتسي رال هنأل وأ ؛ لوبلا نم ها ل ناك هنأل ؛ ؛امهدحأ

 ال ا ا هلوب نيبو هنيب لعجي ال : يأ ؛ راتتسالا
 ¢ تاياورلا يف و ةدراو ظافلأ ااهلكو هاقوتي هنأآل وأ؛ ءاربتسالا نم « ٌىقربسسي

 )١( «ننسلا» يف )٤۷( « ا باوصلا» : هلوقب هلعأو !

 ىبهذلا لاق امك ؛ فرعي ال ؛ يرصبلا نامسلا حابصلا نب نوم ةو .
 . ةهذعب يتآلا وهو « ارصتخم ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط هل نکل

 هلعأو 4 يا هأور . ءاوس هلثم يقابلاو ). ظفلب وعلا ثيدح نم دهاش هلو

 ش : ١ لاسرإلاب متاح وبأو وه

 ا ظوفحلا» : لاقف ¢ ةعرز وبأ مهفلاخو

 . حيحص ثيدحلاف
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 ةريره يبأ ثيدح 14 - ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ظ ةراهطلا باتك ١

 هنم زرحتلا مدعو لوبلا ةسمالم ميرحتل ديفم لكلاو

 ؟ال وأ ضرف ةساجنلا ةلازإ له ءاهقفلا فلتخا دقو

 . ضرفب تسيل اهتلازإ : كلام لاقف

 ىلع لدتساو , اهنم هنع ىفعي امادع ام ضرف اهتلازإ : يعفاشلا لاقو

 الإ نوكي ال ديعو وهو « لوبلا نم هزنتلا مدع ىلع بيذعتلا ثيدحب ةيضرفلا

 0 ضرف كرت ىلع

 لوبلا كرتي ناك هنأل ؛ يذع هنأ لمتحي هنأب ثيدحلا نع كلامل رذتعاو

 نأ ىفخي الو . هدوجو عم حصي ال ءوضولا نأل ؛ روهط ريغب يلصيف « هيلع ليسي

 ىلع ةلاد ةباطتسالاب رمألاو راجحألاب جرخملا ىلإ باهذلاب مالا ةةيفاجلا

 . لوبلا ةساجن ىلع ةلالد هيفو « ةساجنلا ةلازإ وجو

 ثيدح يف لوبلا يف ماللاو فلألا نأل ؛ ناسنإلا لوب يف صن ثيدحلاو

 بحاص يف يراخبلا ظفل ليلدب « هلوب نع :.يأ ؛ فاضملا نع ضوع بابلا

 عيمج يف هلمح نمو « «هلوب نع هزنتسي ال ناك» : ظفلب اهنإف « نيربقلا

 ‹ فسعت دقف ؛  !''«يرابلا حتف» يف فنصملاك  لبإلا لاوبأ هيف لخدأو « لاوبألا

 . «يرابلا حتف» شماوه يف فسعتلا هجو انّيب دقو

 . نيينرعلا ثيدح حرش يف (؟54- ۲۹۸/۱) عضوم یف اذه : تلق (۱)

 لاطب نبا مالك قاس دقف ؛ نيربقلا ثيدح حرش يف )107/١-10( رخآ عضوم يفو

 . امهرقأو لاوبألا لك ةساجن ىلع هب لدتسا نم ىلع درلا يف يبطرقلاو
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ةجاحلا ءاضق بادآ باب-۷ ةراهطلا باتك ١

 . دانسإلا حيحص وهو . «لْؤَبلا نم ربقلا با ذع ٌرثكأ» : مكاحللو °

 . «لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ») ةريره يبأ ثيدح نم : يأ : (مكاحللو)

 . ("دانسإلا حیحص وهو

 : هحام ۽ نباو 3 دمحأو 4 ىاحللو هظفل ام «صيخلتلا» يفو «ء انه همالك اذه

 . ها 0طا هعفر نإ : لاقو ٠ متاح وب أ هلعأو . «لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ»

 هبنتي ملو « ىرت امك ؛ همالك فلتخاف « هتحصب مزج انهو « فرحب هبقعتي ملو

 . انه همالك ٌرقأف « كلذل هللا همحّر حراشلا

 نم وه له : هازنتسالا مدع يف فلتخاو ) لوألا هدافأ ام 00 ثيدحلاو (

 : هيف نإف ؛ نيربقلا يبحاص ثيدح فالتخالا ببسو ؟رئاغصلا نم وأ «رئابكلا
 ببسب ندع امهدحأ ااا هنإ . ىلب « ت يو امو»

Eرئاغصلا نم هنأ ىلع لدي هيف نابذعي ام ربك  . 

 . اذه دري « «ريبكل هنإ , ىلب» : هلوق نأب اذه درو

 وهو ‹ نيبطاخ ا اقا يف وأ « امهداقتعا يف ريبكب سيلا هنأ دارأ لك ليقو

 5 هللا دنع

 «حتفلا» يف امك ؛ ةيزخ زرار ا اذكو ‹« يبهذلاو « مكاحلا اض هجم (1)

 كنب حض تيدخاوا (٥4/۱)

 . (A1) «بيغرتلا ىلع انتيشاح رظنا ؛ سنأو سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو .
 . لاسرإلاب ًافنآ هيلإ راشملا سنأ ثيدح لالعإ هيف امنإو ؛ «للعلا» نم (ةراهطلا) يف اذه دجأ مل (۲)
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 كلام نب ةقارس ثيدح 45  ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

 نبا هحجرو « يوغبلا اذهب مزجو ءزارتحالا ةقشم ىف بكب سيل : ليقو

 . ديعلا قيقد

 . رئابكلا نم وهف اذه ىلعو ؛ كلذ ريغ : ليقو

 نالع هللا E لاق هنع هللا يضر كلام نب ةقارُس نعو 5
 و 2و

 دتسب يقهَيَبلا ةاور نتميلا بنا بصنتو « ىرْسُيلا ىلع دعقت ْنأءالخلا يف

 ےس

 ا

 م

 ةقارس نايفس وبأ وهو « فاق ءارلا دعبو ةلمهملا نيسلا مضب ر : (ةقارس نعو)

 ترا اا ةوكتسو رينا مضي( حمم نيا معلا سفر كلاس حنا

 نيح هِي هللا لوسرب قحل امل هسرف مئاوق تخاس يذلا وهو « ةمجعملا نيشلا

 : لهج ابأ بطاخي كلذ يف ةقارس لاق « ةروهشم ةصقلاو « ةكم نم ًاراف جرخ

 همئاوق تخاس نيح يداوج رمأل ًادهاش تنك ول هللاو مكح ابأ

 همواقي اذ نمف ناهربب لوسر ًادمحم نأب ككشت ملو تملع

 . نامثع ةفالخ ردص يف نيرشعو عبرأ ةنس ةقارس يفوت « تايبأ نم
 نم : (ىَرْسُيلا ىلع دعقن نأ ءالخلا يف هِي هللا لوسر اَنَمَّلع : لاق)

 يناربطلا هجرخأو : (فيعض دنسب يقهيبلا هاور . ىنميلا بصنتو) نيلجرلا

 . هريغ بابلا يف ملعن الو . هفرعن ال نم هدنس يف : يمزاحلا لاق

 يف ةدعملا نأل ؛ جراخلا جورخ ىلع نوعأ نوكي هنأ كلذ يف ةمكحلاو : ليق

 يس ل! نالا
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 هيبأ نع دادزي نب ىسيع ثيدح 417 ةجاحلا ءاضق بادأ باب - ةراهطلا ںاتک ۔ ١

 ؛ ىنميلا لامعتسا كلذ عم لقيو « ىرسيلا ىلع ًادمتعم نوكيل : ليقو

 . اهفرشل
 لاب اذإ» : خلك هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع « دادزي نب ىسيع نعو - ۹۷

2 
 . فيعص دنسب هجام نبا هاور < «تارم ثالث هَّرکذ رتنیلف ؛ ہکدحأ

 لاق : لاق هيبأ نع) لوألاك هتيقبو ةمجعم يازو ةيتحت ةانثمب طبضو « فلأ امهنيب

 هجام نبا هاور . «تارم ثالث ُهّركذ رُئنَيلَف ؛ مك دحأ لاب اذإ» : لَو هللا لوسر
 ميعن وبأو ؛ عناق نب راو <« يقهيبلاو « (ةهدذنسم) ف ا هاورو : (فيعض دنسد

 نف مهلك ‹ «ءافعضلا)» ىف ىليقعلاو ؛ «ليسارملا» يف دواد وبأو ‹ «ةفرعملا» يف

e ysهوبأ  . 

 . هب الإ فرعي الو « هيلع عباتي ال : ىليقعلا لاقو

 هانعم نأ الإ « "فيعض هنأ ىلع اوقفتا : «بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو
 ال ناك» : ركاسع نبا ةياور ىلع نيربقلا ىبحاص ةياور ىف «نيحيحصلا» ىف

 هغارف دعب هدهج لوبلا غرفتسي ال : يأ ؛ ةنكاس ةدحومب ؛ «هلوب نم ئربتسي

 ١ هثوصو لعب جرخيف ( هنم

 نال نو ءاّسف نب دادزي نب ىسيع وه» : لاق هنإف ؛ )57/١( «للعلا» رظناو )١(

 يف لاق و «نالوهجم هوبأو وه ؛ زاجملا ىلع دنسملا يف هلخدي نم سانلا نمو ؛ ةبحص

 : () «تارايتخالا»

 . (ةعدب لوبلا يقع 55 يشملاو . رمألا يف ثيدحلا تو ملو < «رتنلاو تلسلا هركيو)
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 سابع نبا ثيدح 4 ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

  هجورخ نم فاخي ام جرخلا يف قبي مل هنأب نظلا لوصح كلذ يف ةمكحلاو

 دهاش وهو « اذه نيربقلا يبحاص دحأ ثيدحل ؛ ءاربتسالا مهضعب بجوأ دقو

 . بابل كيد

 ؛ ءاَبُق لْهَأ لأس قلي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو - 8

 ةادبلا اور . ءالاةراجخلا عبتن اَنإ :اولاقف« 007 يني هللا نإ» : لاقف

 577 يبأ يف ُهُّلْصأو « فيعض دنسب

 ركذ نودب هنع هللا يضر ريه يبأ ثيدح نم ةيزخ نبا هحّحصو

 ۰ .ةراجتخلا

 : (ءابق لهأ لأس لي يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : لاقف) فرصلا مدعو رصقلاب ةغل هيفو « فورصم ركذم ؛ دودمم فاقلا مضب

 دنسب رازبلا هاور . ءاملا ةراجحلا عبْتُت اإ : اولاقف « «؟مكيلع يني هللا ّنإ»

 دبع نب دمحم الإ يرهزلا نع هاور ًادحأ ملعن ال : رازبلا لاق : (فيعض

 بيبش نب هللا دبع هنع هيوارو « فيعض دمحمو « ""هنبا الإ هنع الو « زيزعلا

 نع ةريره يبأ نع «نئسلا» يف يذمرتلاو : (دواد يبأ يف هلصأو) فيعض

 نأ َنوُبحُي ٌلاَجر هيف» «ءابق لهأ يف ةيآلا هذه تلزن» : لاق ول يبنلا

 . ةيآلا هذه 55 تلزنف ءاملاب نوجنتسي اوناك : لاق ؛ ٠١4[ : ةبوتلا] «اورّهطَتَي

 ةميزخ نبا هححصو) هجام نبا هجرخأو ؛ بيرغ : يذمرتلا داز : يرذنملا لاق

 )١( «حرشلا» ىف مل ًافالخ ؛ بيبش نب هللادبع هاور هنعو . دمحأ همساو !
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 سابع نبا ثيدح - ةجاحلا ءاضق بادأ باب ٠ ةراهطلا باتك ١

 . ("!ةراجحلا ركذ نودب ةريره يبأ ثيدح نم

 اوناك مهنأ ثيدحلا قرط ىف فورعملا : «بذهملا حرش» يف يوونلا لاق

 نبا هعبتو ءراجحألاو ءاملا نيب نوعمجي اوناك مهنأ هيف سيلو « ءاملاب نوجنتسي

 .هوحن يربطلا بحلا لاق اذكو . ثيدحلا بتك ىف اذه دجوي ال : لاقف ةعفّرلا

 . ةفيعض تناك نإو « مهيلع ةدراو رازبلا ةياورو : فنصملا لاق

 نكلو ‹ حيحص دنسب ثيدحلا بتك يف دجوي ال : نوديري مهنأ لمتحي : تلق
 يوونلاو : «ردبلا» ىف لاق « كلذ ححص هنإف ؛ ا"'(ماملإلا» يف ام درلا ىلوألا

 « لبإلا دابكأ اهيلإ تعطق ول « ايابخو اياوز يف ةبيرغ كلذ ةياور نإف ؛روذعم
 . اليلق ناكل

 عمجلاو « ةراجحلا نم لضفأ ءاملاب ءاجنتسالا نأ هلك اذه نم لصحتي : تلق

 نأ : هنع دجن ملو« ؛!«ماملإلا» يف ام ةحص دعب لكلا نم لضفأ امهنيب

 . نورشعو دحأ ةجاحلا ءاضق باب ثيداحأ ةدعو

 ؛ امهريغو « سابع نباو ‹ ةدعاس نب ميوع مهنم ؛ ةباحصلا نم نورخآ ةعامج هاور كلذكو )١(

 . )۴٤( «دواد يبأ حيحص» رظنا
 . سكعلا ىرخأ يفو ٠ نيعضوملا يف ذ «مامإلا» ةخسن يف (٤و ۲)

 ظ . «مامإلا»و (۲)

 فوقول ءاش نمو ! هفعض لب ؛ كلذ ححصي مل هنإف ؛ «مامإلا» بحاص ىلع مهو اذه )۳(

 . )۲۱۸/١( «ةيارلا بصن» عجاريلف ؛ كلذ يف همالك صن ىلع

of 



 سابع نبا ثيدح ۔ ۸ ةجاحلا ءاضق بادأ باب ۷ ةراهطلا باتك ١

 اذا اج نعال ثيداحأ دع هنأكو ‹ رشع ةسمخ : «حرشلا» ىف لاقو

 يبأ دنع ذاعم نعو « ملسم دنع ةريره يبأ نع ثيداحأ ةعبرأ اهنإف ؛ هل هجو الو

 تفلتخا دقف ؛ ىناربطلا دنع رمع نبا نعو « دمحأ دنع سابع نبا نعو « دواد

 . ةعبسلا دنع بويأ يبأ نعو « ملسم دنع ناملس نع ؛ ناثيدح
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 ي : | : ا ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح 44  بجحلا مكحو « لسغلا باب ۔ ۸ ةراهطلا ںاتك ١

 بئجلا مكُحو « للا باب -
 . لاستغالل مسا : ةمجعملا نيغلا مضب ؛ لّسغلا

 . حتفلاو مضلا هيف زوجيف ' ؛ ردصملا امو  مومضم وهف ؛ ءاملا هب ديرأ اذإ : ليقو

 . مضلاب لاستغالاو « حتفلاب ردصملا :  ليقو

 ام رسكلابو ء هب لستغي يذلا ا لعف حتفلاب هنإ : ليقو
 . نانشألاك ءاملا عم لعجي

 . ةبانج هتباصأ نمب ةقلعتملا ماكحألا : يأ ؛ بنجلا مكحو

 . ل هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر يرذخلا ديعس نأ نع - ۹۹

 Gy املا نم ءاملا»

 ءاملا» : قلي هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر يردُخلا ديعس يبأ ْنَع )
 . (يراخبلا يف هلصأو « ا هاور . ell نم

 هيفو « ىنملا : ىناثلاو « فورعملا : لوألا ءاملاف ؛ لازنإلا نم لاستغالا : يأ

 ا . ماتلا سانجلا ٠

 . ءاضعألا ىلع ءاملا ةضافإ : لاستغالا ةقيقح

 ا

 لسغلا نآرقلا يف دراولا نإف ؛ ةيوغل ةلأسملا نأ قيقحتلاو ؛ بجي ال : ليقو

 رظنا ؛ «بعک نب يبأ نع دعس نب لهس ثيدح هخسن ؛ خوسنم وه» : متاح وبأ لاق (۱)
 «للعلا» )١/49( .
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 44 بنجلا مكحو . لسغلا باب - 4 ةراهطلا باتك ١
 N توا ولا ا واجب ردا ونا ولا ل و وس

 لسغلا اّمأو « هامسم نم هنأ ىلع هيف كلدلا تابثإ فقوتيف ‹ ءوضولا ءاضعأ ىف

 ىلع ةدايز هيف ظفللا اذهو « ١[ : ةدئالا] «وُرهْطاَف ابثُج ْمُتنُك نإو» : ظفلب دروف

 نيب ةقرفتلا ةدافإل الإ ةراّبعلا يف لَجَو رع لدع امو « كلدلا اهلقأو « لسغلا ىمسم
 : قرا ليغ لاقي ذإ كلك ام نع نأ ها ماقا اغلا امالا

 ءاضعأ لسغ يف كلدلا ةطيرش ىلع يجراخ ليلد نم دب الف ؛ رطملا هلسغو

 E قا ا هب ةرور دقق ؛ ضيحلاو ةبانجلا لسغ فالخب « ءوضولا

 ثيدح ىف ىتأيس هنأ الإ « [ ۰ ةرقبلا] رهط اذإف» : ضيحلا ىفو «  تعمس

 ‹ لسغلا درجمب ةبانجلا ةلازإ يف ىفتكا ولي هنأ ىلع لدي ام ةنوميمو ةشئاع

 نع ليزنتلا يف رّبع اهلجأل يتلا ةتكنلاب ملعأ هللاف « كلد نود نم ءاملا ةضافإو

 . ةيفيكلا يف داحتالا عم « ريهطتلاب ةبانجلا ةلازإ نعو « لسغلاب ءوضولا ءاضعأ لسغ

 ام ئطخيو « باصأ ام بيصي « ديلاب ءيشلا ىلع رارمإلا هنإف ؛ حسملا امأو

 . كلدلا طرتشي مل اذإ « حسملاو لسغلا نيب قرف ىقبي ال : لاقي الف ؛ أطخأ

 نب نابتع ةصق يف هيلإ فنصملا هبسن امك ؛ ملسم هركذ باتكلا ثيدحو

 يراخبلا ىورو « باتكلا ظفلب نابح نباو « ةميزخ نباو « دواد وبأ هاورو « كلام

 هنأ : وهو يراخبلا يف هلصأو : فنصملا لاق اذلو ؛ ثيدحلا ركذي ملو « ةصقلا

 ‹ «ءوضولا كيلعف ؛ تطحقأ وأ « تلجعأ اذإ» : كلام نب نابتعل لاق 0

 نب عفار نعو « بويأ يبأ نع ةباحصلا نم ةعامج نع قرط هل ثيدحلاو

 . سنأ نعو « ةريره يبأ نعو « كلام نب نابتع نعو « جيدخ

 اع درو كو ها دلا فرت نم دافتسملا ريصللا مم لاو فبدلا
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 ةريره يبأ ثيدح ٠ بنجلا مكحو . لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك ١

 لسغ الو « لازنإلا نم الإ لسغ ال هنأ ىلع « «ءاملا نم ءاملا امنإ» : ظفلب ملسم

 يفو « نيعباتلاو ‹ ةباحصلا نم ليلقو « دواد بهذ هيلإو « نيناتنخلا ءاقتلا نم
 يا لاقف « ِنْمُي ملو « هتأرما عماجي نمع نامثع لئس هنأ : يراخبلا
 ظ . هركذ لسغيو « ةالصلل أضوتي

 ءريبزلاو ٠ يلع لاق هلثمبو ٠ كلي هللا لوسر نم هتعمس : نامشع لاقو
 لاق مث « يي هللا لوسر ىلإ هسعضرو ؛ بوب وبأو . بعك نب يبأو « ةحلطو
 ظ ظ . طوحأ لسغلا : يراخبلا

 : يتألا ةريره يبأ ثيدحب خوسنم موهفملا اذه : روهمجلا لاقو

 ٠ - ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو :

 هيلع قفتم . «لْْقلا بَجَو دقف ؛ اَهَدهَج مث « عبرألا اهبعش نيب .
 ظ . «لزني مل ثإو» : ملم داز

 سلجم: الي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 نيشلا مضب , : (عبرألا) ةأرملا : يأ : يی نيب) قايسلا نم مولعملا لجرلا : يأ

 ميجا حتفب (اهدهج مث) ةبعش عمج ؛ ؛ ةدحومف ةلمهملا نيعلا حتفو ةمجعملا

 بجو دقف) اهب لمعلا يف هدهج غلب : يأ ؛ هتكرحب اهدك : هانعم ؛ ءاهلاو
 ‹ ناتخلاب ناتخلا قزلأو» : دواد يبأ دنعو « «دهتجا مث» : : ملسم ىفو : ((لّْمْغلا

 نع ةيانك انه دهجلا نأ ىلع لدي اذهو :  «حتفلا» يف فنصملا لاق  «اهدهج مث

 ؛ عبرألا بعشلاو : («لزني مل نإو» : ملسم داز « هيلع قفتم قفتم) جاليإلا ةجلاعم
 ءاهاذخفو اهاقاس : ليقو « اهاذخفو اهالجر : ليقو « اهالجرو اهادي : ليق

¥0۸ 



 ةريره يبأ ثيدح ٠ بنجلا مكحو . لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك ١

 . عامجلا نع ةيانك لكلاو « كلذ ريغ ليقو

 « «ءاملا نم ءاملا» : ثيدح موهفم خسن ىلع روهمجلا هب لدتسا ثیدحلا اذهف

 نع « يرهزلا قيرط نم هريعو اولا هاور ان نيرهألا رخأ اذه نأ ىلع اولدتساو

 ‹ ةصخر ءاملا نم ءاملا نإ : نولوقي اوناك ىتلا ايتفلا نإ : لاق هنأ بعك نب بأ

 هححص . دعب لاستغالاب رمأ مث « مالسإلا لوأ يف اهب صخر هلي هللا لوسر ناك

 ‹ يراخبلا طرش ىلع حيحص هنإ : ىليعامسإلا لاقو « نابح نباو « ةميزخ نبا

(VD. hl o;خسنلا يف حيرص وهو  

 يف قوطنم « خسنلا تبثي شي مل ول حجرأ  لزني مل نإو - لسغلا ثيدح نأ ىلع

 ناك نإو ‹ موهفملاب لمعلا ىلع مدقم قوطنلاو « موهفم كلذو « لسغل باجيإ

 ينثدح. ”كعس نب لهس نع يرهزلا نع قرط نم )1١5/0 و٠٠١ -١١١( «دنسملا» يف )١(
 . بعك نب يبأ

 يرهزلا حرصي ملو ؛ 25١( ص) دوراجلا نباو « (۲۲۸ مقر) «هحيحص» ىف نابح نبا هاور ؛ اذكو
 . هنعنع لب ؛ لهس نم هعامس

 . دعس نب لهس لاق : لاق ةراتو

 . دمحأ هاور . دعس نب لهس نع ىضرأ نم ضعب ينثدح : لاق هنع ةياور يفو

 . حيحص هدنسو . هوحن هب دعس نب لهس نع مزاح يبأ قيرط نم (۲۲۹) نابح نبا هاور نکل

fوع با يوروبا يع وحدو تاسع  iعب أ  

 يو EIS نإ سو اي يحب اضع

 . هب درفتي مل هنأ رهاظلاو . همجرت نم دجأ مل
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 سنا ثيدح ٠١ بنجلا مكحو « لسغلا باب -8 ةراهطلا باتك ١

 هنإف ؛ لسغلا باجيإ يف قوطنملا دضعت ةيآلاو , ةيلصألا ةءاربلل ًاقفاوم موهفملا

 مالك نإ : ىعفاشلا لاق « [؟ : ةدئاملا] «اوُرهْطاَف انج 2 انج مَتنك نإو» : ىلاعت لاق

 « لازنإ هيف نكي مل نإو , عامجلا ىلع ةقيقحلاب قلطت ةبانجلا نأ يضتقي برعلا

 مل نإو ؛ اهباصأ هنأ لقع ةنالف نع بنجأ ًانالف نأب بطوخ نم لك نإف : لاق

 رك ب ا امو

 . جاليإلا نم لسغلا باجيإ ىلع ةنسلاو باتكلا دضاعتف « ها . لازنإ هنم

 ىَرَت ةأرملا يف هِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سّنأ نعو - ١ ٠

 . هيلع قفتم . و 5 ٠ لججرلا یر ام اهيانم يف

 نبأ نمف < مَعَن» : لاق ؟اذَه نوكَي لهو : ةَّملَس ٌمأ تلاقف : داز

 . (!؟ةَّبشلا نوک

 م

 يف ىرت ةأرملا يف - يل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)
 مأ تلاقف : ملسم داز « هيلع قفتم . «لستغت» : لاق لجرلا ىري ام اهمانم

 رسكب : («!؟هبشلا نوكي نيأ نمف « معن » : لاق ؟ اذه نوكي لهو : ةملس

 . ناتغل امهحتفبو ةدحوملا نوكسو ةمجعملا نيشلا

 ‹ سنأو ‹ ةشئاعو « ةملس مأ نع قرط نم هجارخإ ىلع ناخيشلا قفتا

 , دمحأ دنع ميكح تنب ةلوخل ؛ تايباحصلا نم ءاسنل ةلأسملا هذه تعقوو

 ناوفص تنب ةرسبلو « يناربطلا دنع ليهس تلي ةلهتسلو چا ناو یاو

 ( . ةبيش يبأ نبا دنع

 تلزنأ اذإ دارملاو ‹ همانم ىف لجرلا هاري ام ىرت ةأرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

۲۹۰ 



 ةشئاع ثيدح _ ۲ بدجلا مكحو . لسغلا باب ۸ ةراهطلا اتك ١

 دعب ىنملا : يأ ؛ «ءاملا تأراذإ؛ معن :لاق» : «يراخبلا» يفامك ؛ ءاملا

 . «لاجرلا قئاقش نه : 'ةياور يفو « ظاقيتسالا

 نم ىلع درو « لاجرلاك ءاسنلا لاح نم بلاغ كلذ نأ ىلع لدي ام هيفو

 . راكنإ ماهفتسا «!؟هبشلا نوكي نيأ نمف» : هلوقو . زربي ال ةأرملا ينم نأ معز

 ناك بلغ نيءاملا يأف « هلاوخأو همأ هبشي ةراتو « هابأ هبشي ةرات دلولا نأ ريرقتو

 . بلاغلل هبشلا

 نم لستغَي اک هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ۲

 وُبَأ هاور . تملا لغ نمو « ةماجحلا نمو < : ةَعُمجلا ا نم: : عز

 . ةيرخ نبا هححصو ؛ دواد

£ 0 

 : عّيرأ نم لستتي و هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو)

 .دواد وبأ هاور . تّيملا لسع نمو « ةّماجحلا نمو .ةعمجلا مويو « ةّبانجلا نم

 . (ةميزخ نبا هححصو

 1 ا هيفو « هش نب بعصم هدانسإ ىفو ) ىقهيبلاو ديا هاورو

 : لاوحألا ةعبرألا هذه ىف لسغلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلاو

 : فالخ هتقوو همكح ىفف ؛ ةعمجلا امأو

 )١( دوراجلا نبا دنع )٥۰( .

 ملو « يوقب سيل بعصمو « اذه حصي ال» : ةعرز يبأ نع )٤۹/١( متاح يبأ نبا لاقو (۲)

 . «بعصم ثيدح ريغ نم ةشئاع نع وري

 . (50) «دواد ىبأ فيعض» ىف هيلع تملكت دقو
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 ةريره يبأ ثيدح بنجلا مكحو « لسغلا باب -4 ٠ ةراهطلا باتك ١
 = اا ما لي ااا

 موي أضوت نَم» : ةرمس ثيدحل ؛ نونسم هنأ ىلع روهمجلاف همكح امأ

 . ًابيرق يتأي . «لضفأ لسغلاف ؛ لستغا نمو « تمعنو اهبف ؛ ةعمجلا

 ىلع بجاو ةعمجلا لسعغا : ثيدحل ؛ بجاو هنإ : ")ةعامجو « دواد لاقو

 , اهرصع ىلإ ةعمجلا رجف نم هنأ : ةيوداهلا دنعف « ًاضيأ فالخ هيفف ؛ هتقو امأو

 : ثيدحو « رصعلا تقو لخدي ملام اهدعب عرشي الف ؛ ةالصلل هنأ : مهريغ دنعو

 . لوألا بساني اذه ةشئاع ثيدحو « يناثلا ليلد «لستغيلف ؛ ةعمجلا ىتأ ْنَم»

 لل هنأ : سنأ ثيدح مدقتو « ةنس وه : ليقف ؛ ةماجحلا نم لسغلا امأ

 ثيدح هدافأ امك ةرات لعفي « ةنس هنأ ىلع لدف . ًاضوتي ملو < ىلصو < ‹« مجتحا

 : مالسلا هيلع ىلع نع ىوريو - سنأ ثيدح ىف امك - ىرخأ كرتيو اذه ةى ةشئاع

 . كآزجأ ترهطت نإو « ةنس ةماجحلا نم لسغلا

 : لاوقأ ة ةثالث هيف ء ' ءاملعللو ‹ هيف مالكلا مدقتف ؛ تيملا لسغ نم لسعغلا امأو

 . بحتسي ال هنأو « بجاو هنو « اهبرقأ وهو - ةن هنأ

 ام دنع « لاثأ نب ةمامث ةّصق يف - هنع هللا يضر ةَرْيَرُش يبأ نعو 2- ۴

 . هيلع قفتم ُهَّلصأو « قاّررلا دبع هاور . لستغي نأ ن يبنلا هرمأو  ملسأ

 ةثلثملا مضب : (ةمامث ةصق يف) لاق هنأ : (هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 هاور . د حم لک ىلع بجو ا ب لسغ لاق « ةريره وبأ مهنم )1(

 . هنع حيحص دنسب )١/1١ ٠ كلام



 ةريره يبأ ثيدح - ۳ بنجلا مكحو « لسغلا باب -8 ةراهطلا باتك ١

 لهأ ديس يفنحلا وهو « ةحوتفم ةثلثمف ةزمهلا مضب : (لاثأ نبا) ميملا فيفختو

 هاور . لستغي نأ لي يبنلا هرمأو) همالسإ دنع : يأ : (ملسأ امدنع) ةماميلا

 بحاص يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ريبكلا ظفاحلا وهو : (""قازرلا دبع

 « قاحسإو , دمحأ هنعو « قئالخ نعو « رمع نب هللا ديبع نع ىور « فيناصتلا

 يف جرخم هثيدحو «دحاو ريغ هقثو : يبهذلا لاق « ىلهذلاو « نيعم نباو

 ‹ نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس لاوش يف تام « ملعلا ةيعوأ نم ناك « حاحصلا

 . نيخيشلا نيب : ("هيلع قفتم هلصأو)

 ىلع لدي ؛ هرمأ : هلوقو « مالسإلا دعب لسغلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا

 : كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو « ساجيإلا

 لسغلا هيلع بجو « هرفك لاح بنجأ دق ناك اذإ هنأ : ةيوداهلا دنعف

 مالسإلا» : ثيدحو هل مكح الف ؛ هرفك لاح لستغا دق ناك نإو « ةبانجلل

 . لوقلا اذه قفاوي ال لقا اح

 . هيلع لسغ الف ؛ هرفك لاح لستغا دق ناك نإ هنأ : ةيفنحلا دنعو

 ؛ ةبانجلل همالسإ دعب لسغلا هيلع بجي ال : مهريغو « ةيعفاشلا دنعو

 بنجأ نكي مل اذإ امأو « «هلبق ام بج مالسإلا نإ» : وهو «روكذملا ثيدحلل

 . هريغ ال « لاستغالا هل بحتسي هنإف ؛ هرفك لاح

 5 حيحص هدنسو . )۱۷1/۱( يقهيبلا هاور هنعو )۱(

 . (۷۱/۸و 441/1) «حتفلا» رظنا (۲)
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح - ٤ بنجلا مكحو ء لسغلا باب - ۸ ةراهطلا باتك ١

 الو « "'باتكلا ثيدح رهاظل ؛ اقلطم هيلع بجي : لاقف ؛ دمحأ دنع امأ

 ديرأ هك هللا لوسر تيتأ : لاق مصاع نب سيق ثيدح نم "دواد وبأ هجرخأ

 ا؟!هوحنب يئاسنلاو « يذمرتلا هجرخأو . ر دسو ءاي لستغأ نأ ين رمأف مالسإلا

 : لاق هِي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ّيرالخلا ديعس يبأ نعو - 4

 . ٌةعبَسلا ةَجّرخأ . «ملَتْحُم ّلُك ىلع بجاو ةعمجلا لْسْع»

 لُسغ» : لاق للك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 . (ةعبسلا ةجرخأ . (ٍملَتْحُم لك ىلع بجاو : ةعُمجلا

 : ًابيرق تفرع اب هنولوأتي روهمجلاو « ةعمجلا لسغ هباجيإ يف دواد ليلد اذه

 ‹ لاحلا قيض نم هيف اوناك امل ؛ لسغلاب رمألا لوأ باجيإلا ناك هنإ : ليق دقو

 دنع نوقرعي اوناكف « ءاوهلا ةراح ضرأ يف مهو « فوصلا مهسابل بلاغو

 عسو املف « لسغلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مهرمأف « ةعمجلا ةالصل عامتجالا

 . “كلذ يف مهل صخر « نطقلا اوسبلو « مهيلع هللا

 ةذحخاؤملا عفر هب دارملا نأل ؛ «هلبق ام بجي مالسإلا» : هيفاني الو . حجارلا وه اذهو : تلق )١(

 قرت لا ماكحألا نم هللا ءاش امب همالسإ دعب هفيلكت عفر ال « يصاعملا نم رفكلا يف هنم عقو ام

 حيحصا رظنا ؛ نسح وهو !؟«نتتخاو رفكلا رعش كنع قلأ» : ثيدح ىف امك ؛ ناتخلاب رمؤي هنأ

 | . (۳۸۳) «دواد ىبأ

 : يذمرتلا لاقو . نكسلا نبا هححصو ‹ حيحص هدانسإو . «هحيحص» يف نابح نبا اذكو (۲)

 . «نسح هثيدحال

 . (؟5؟5) نابح نبا اذكو (۳)

 )٤( هللا عسو املف : هيف سيل نكل ؛ هريغو دواد يبأ دنع سابع نبا ثيدح ىلإ ريشي . . . ٍِ
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 ب دنج نب ةرمس ثيدح _ ٥ بنجلا مكحو ‹ لسغلا باب ۸ ةراهطلا اتك ١

 bs ر . ضنا شاف لَستغا لا يا

 . يذمرتلا ةنتسحو . ةسمخلا

 ميجلا مضب : (هنع هللا يضر بدنج نبا) هطبض مدقت : (ةرمس نعو)

 ‹ لاوقألا رثكأ ىف ديعس وبأ وه « ةدحوم اهدعب ةلمهملا لادلا حتفو نونلا نوكسو

 هدادعو ‹ ةرصبلا ىلوو ؛ ةفوكلا لزن ءراصنألا فيلح يرازفلا ندنج نب ةرمس

 دستور SEC رمال ب تتاح سيرحل و

 ذخأ ةنئسلاب : يأ : (اهبف ؛ ةعّمجلا موي اَضَوَت ْنَم» : هِي هللا لوسر لاق : لاق)
 امي

 اميس ال ؛ حيحصلا ةبتر نع هثيدح هب طحني فعض هيفو ؛ ورمع يبأ نب ورمع هدنس ىفو =
 . ةفلاخلا دنع

 لب ؛ لسغلاب مهرمأ هنأ هيف سيل هنأ الإ ؛ سابع نبا ثيدح ىنعمب ةشئاع ثيدح هفلاخ دقو

 . هيلع قفتم . «! اذه مكمويل مترهطت مكنأ ول» : ي يبنلا لاقف : تلاق

 امك ؛ كلذ دعب هب رمألا ءاج امنإو ! رمألا ال ء هيلع ضحلاو لسغلا ةيعورشم ببس هيف اذهف

 . اذه ةشئاع ثيدح ةظحالم عم ؛ عيرشتلا ةنس هيضتقت

 : لاق . هبوجوب مالعإلاو لسغلاب رمألا ىلع قباس ىلع (۲۹۰/۲) «حتفلا» يف ظفاحلا مزج دقو

 نم مزلي ال ذإ ؛ رظن هيفو « سابع نبا طابنتسا نم هنأل ؛ فوقوم وهف ؛ بوجولا يفن امأو»
 بوجولا رصق نملف ؛ هميلست ريدقت ىلعو . رامجلاو لمرلا يف امك ؛ بّبسملا لاوز ببسلا لاوز

 و یک نأ ةيبركأ نار یھ ىلع

 حار نم لك ىلعو « ةعمجلا ىلإ حاورلا ملتحم لك ىلع» : عي هلوق بوجولا دكؤي امو
 يبأ حيحص» رظنا ؛ ملسم طرش ىلع حيحص دنسب يواحطلاو « دواد وبأ هاور . «لسغلا ةعمجلا

 . (559) «دواد
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 بدنج نب ةرمس ثيدح ٠٠١ بنجلا مكحو . لسغلا باب ۸ 000 ةراهطلا باتك ١

 ةضيرفلاب وأ« لسغلا ةنسلا نأل ؛ تمعنو ذخأ ةصخرلاب وأ ٠ ةنسلا : (تمعنو)

 لسغلاف ؛ لستغا نمو) ةضيرفلا وه ءوضولا نإف ؛ ةضيرفلا تمعنو ءذخأ

 نم نسحلا عامس خم نمو : (يذمرتلا هنّسسحو ‹ ةسمخلا هاور . «لَضفأ

 فالخ هنم هعامس يفو « حيحص ثيدحلا : لاق ةرمس

 556 5 تفرع امك وهو « لسغلا بوجو مدع ىلع ليلد ثيدحلاو
 فيك هنأ : وهو ؛ الاؤس هيف نأ الإ باجيإلا ثيدح ليوأت ىلعو ؛ كلذ ىلع

 ؟اعامجإ لضفأ ةضيرفلاو - ةضيرف وهو  ءوضولا ىلع - ةنس وهو  لسغلا لّضفي
 يذلا ءوضولا ىلع لب ؛ هسفن ءوضولا ىلع ليضفتلا سيل هنأ : باوجلاو

 < طف اضروت نم لضفا وهف: ايضعاو ءاضوت م لاف هناك «فعم اغ ال

 ىتأ مث ٠ ءوضولا نسحأف أضوت نم» : ملسم ثيدخح الأ ةيضرفلا مدعل لدو

 ةثالث ةدايزو « ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نيب ام هل رفغ ؛ ثصنأو « عمتساف < ةعمجلا

 . «مايأ

 تيد الا لا٠ تاجا تدخلا دواذتلا

 ثيدح فالخب « ةعبسلا هجرخأ هنإف ؛ حصأ باجيإلا ثيدح ناك نإو « ةرمس
 يفو . ةعمدللا لسغ كرتي ال نأ نمؤملل طوحألاف ؛ ناخيشلا هجرخخي ملف « ةرمس

 نم ىوقأ هبوجوو ؛ دج دكؤم ةعمجلا موي لسغلاب رمألا : «يوبنلا يدهلا»

 « ءاسنلا سم نم ءوضولا بوجوو « ةالصلا يف ةلمسبلا ةءارقو « رتولا بوجو

 نمو « فاعرلا نمو « ةالصلا يف ةهقهقلا نم هبوجوو ء ركذلا سم نم هبوجوو
 ا . ءيقلاو « ةماجحلا



 ىلع ثيدح ٠١5 بنجلا مكحو ‹ لسغلا باب ۔ ۸ ةراهطلا باتك ١

 ام نآرقلا انئرقي ا : هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا ىضر ىلع نعو ۱ °“

 هحّحصو « هتسحو ىذمرتلا ظفل اذهو « ةسّمخلاو دمحأ هاور . ابنُج نكي مل

 . ناّبح نبا

 مل ام نآرقلا انئرقي قي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)

 . (ةسمخلاو دمحأ هاور . ابُُج نكي

 اهضعب ىف دجو دقو « ةعبرألاو : ىلوألاو « «مارملا غولب» خسن ىف اذكه

 فنصملا هركذو : '"(نابح نبا هححصو « هنسحو يذمرتلا ظفل اذهو) كلذك

 . قحلا دبعو « نكسلا نباو « يذمرتلا هتحصب مكح هنأ : «صيخلتلا» يف

 نار تلت ثيدحلا اذه : لاق هنأ ةبعش نع هدانساب ةميزخ نبا یورو < يوغبلاو

 هنم نسحأ ثيدحب ثّدحأ امو « ىلام

 لاق دقف ؛ ثيدحلا اذه اوفعضف نورثكألا يذمرتلا فلاخ : يوونلا لوق اًمأو

 يلع نع '"'ينطقرادلا ىورو « يذمرتلا ريغ هحّحص نم انمّدق دقو  هريغل

 ضعب مهضعب فعضو . نابح نباو يذمرتلا هححصو» : (۳۲4/۳۲) «حتفلا» يف لاقو )١(

 : «هادع ام يرحت ىلع لدي الف « درجم لعف هنأل ؛ رظن هب لالدتسالا يف : ليق نكل»

 . «روهشملاب سيل»

 . ىتأي امك ؛ هب دتعي ال امم هايإ نابح نبا قيثوتو

 = هلصأ نأو « هفعض ىلع ةلدألا نم نوكي لب ؛ بابلا ثيدح دضعي مل ؛ هدانسإ حص ول مث

1Y 



 يلع ثيدح - 7 بنجلا مكحو « لسغلا باب -4 ةراهطلا باتك ١

 . افرح الو « الف ؛ هتباصأ نإف"؛ ةبانج مكدحأ بصت مل ام نآرقلا اوأرقا : افوقوم

 ( . بابلا ثيدح دضعي اذهو

 ؛ ةءارقلا نم بنجلا عنم نمل ثيدحلا يف ةجح ال : ةميزخ نبا لاق هنأ الإ

 كلذ نع عنتما امنإ هنأ لي نّيبي ملو « لعف ةياكح يه اغنإو ؛ يهن هيف سيل هنأل

 ء اسأب بنجلل ةءارقلاب ري مل هنأ : سابع نبا نع يراخبلا ىورو « ةبانجلا لجأل
 ىوس ءيش نآرقلا نع هزجحي وأ « هيي يبنلا بجحي نكي مل : ةياور نأب لوقلاو

 « نابح نباو « ةميزخ نباو « «ننسلا» باحصأو « دمحأ هجرخأ  ةبانجلا

 ةءارقلا يرحت ىلع ليلدلا يف حرصأ « يقهيبلاو « ينطقرادلاو « رازبلاو « مكاحلاو

 هكرت نع رابخإ اهلك ظافلألا نإف ؛ رهاظ ريغ « بابلا ثيدح نم بنجلا ىلع
 . نيعم مكح ىلع كرتلا يف ليلد الو « ةبانجلا لاح نآرقلا ف

 هنأ انمّدقو « هنايحأ لك ىلع هللا ركذي ناك قلك هنأ : ةشئاع ثيدح مدقتو

 ىلع ضهني ال هنأ قحلا نكلو « اذه مالسلا هيلع ىلع ثيدحب صصخم
 هنأ الإ ؛ اهوحن وأ« ةهاركلل ةبانجلا لاح كلذ كرت هنأ لمتحي لب ؛ يرحتلا

 غلي هللا لوسر تيأر : لاق مالسلا هيلع يلع ثيدح نم ىلعي وبأ جرخأ

 ؛ بنجلا امأف « بنجب سيل نمل اذكه» : لاق مث  نآرقلا نم ًائيش أرق مث « ًاضوت

 هنأل ؛ يرحتلا ىلع لدي وهو ٠ "!نوقثوم هلاجر : ىمثيهلا لاق «ةيآأ الو ءالف

 : ظفاح ا لاق ؛ (ةّملّس نب هللادبع) وهو « ءافعضلا ضعب هعفر « فوقوم =

 . ةبعش هلاق ؛ ربك امدعب ثيدحلا اذه ىور امنإ وهو « ربك امدعب : يأ ؛ «هظفح ريغت « قودص»

 ريغ هقثوي مل فيرغلا ابأ هيوار نإف ؛ كلذك وهو ؛ هب قوثوم ريغ قيثوتلا نأ ىلإ ةراشإ هيف )١(

۸ 



 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح 1٠١7 بنجلا مكحو ‹ لسغلا باب 4 ةراهطلا باتك ١

 . فلس ام دضاعيو ‹ كلذ هلصأو « يهن

 مسب : لاقف هلهأ ىتأ اذإ مك دحأ نأ ول» : ًاعوفرم سابع نبا ثيدح امأو

 اذهب ىتأي هنأل ؛ بنجلل ةءارقلا زاوج ىلع هيف ةلالد الف ؛ ثيدحلا « 2... هللا

 فا همر هتروريصو هلهأ هنايشغ لبق هنألو « ةوالتلل دصاق ريغ ظفللا

 ناطيشلل لعجت ال ! مهّللا» : لاق لزنأف هلهأ ىشغ اذإ ناك قلي هنأ : ةبيش يبأ
 . لاكشإ هب دري الف ؛ ةيمست هيف سيل « «ابيصن ينتقزر اميف

 : غلو هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو - ۰۷

 . ملسم هاور ءو امه اضل ؛ دوغ نأ دارأ مث هله مکدحأ ىتأ اذإ»
 © مس

 . «دؤعلل طشنأ ةنإف» : مكاحلا داز

 ذإ» : لَ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 اواو E (دوعي نأ دارأ مث , هلهأ مك دحأ ىتأ

 هب دارأ هنأ ديكأتلاب نابأف ‹ ءاضعألا ضعب لسغ ىلع قلطي دق هنأل ؛ هدكأ هنأك

 هاور) «ةالصلل هءوضو» : ىقهيبلاو « ةيزخ نبا ةياور يف درو دقو « يعرشلا
 . («دوعلل طشنأ هنإف») ديعس يبأ نع : (مكاحلا داز . ملسم

 نع قلي هنأ تبث دقو « هلهأ ةدواعم دارأ نمل ءوضولا ةيعرش ىلع ةلالد هيف

 لك دنع هنايشغ دعب لستغا هنأ تبثو « نيلعفلا نيب ًاءوضو ثدحي ملو « هءاسن

 . زئاج لكلاف ؛ ةدحاو

 . «روهشملاب سيل» =
 . )۴۳١( «دواد يبأ فيعض» يف هتققح امك ؛ يلع ىلع فوقوم هنأ ثيدحلا يف باوصلا نإ مث

 ! روصق هدحو ىلعي يبأل هوزعف ؛ )1١1١١/١( دمحأ هجرخأ هجولا اذه نمو

۲۹۹ 



 ةشئاع ثيدج _ ۸ بنجلا مكحو « لسغلا باب 4 ةراهطلا باتك ١

 قل هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا ئضر ةشئاع رع ةعبرأللو! ۸

 . لوُلْعَم وهو . ءام سمي نأ ريغ نم « ْبْنُج > وهو « ماني

 ماني كلي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَع ةعبرأللو)

 . (لولْعَم وهو . ءام سمي نأ ريغ نم « ُبْنُج وهو

 لاق « ةشئاع نع « دوسألا نع « قاحسإ ىبأ ةياور نم هنأ ةلعلا فنصملا نّي

 ظ حسم سلو املا

 . مهو: دواد وبأ لاقو

 قو . يقهبلا هححص دقو  دوسألا نم هعمسي مل قاحس ابأ نأ ههجوو |

 ال دارملا نأ لمتحيف « هتحص ريدقت ىلعو : يذمرتلا لاق . قاحسإ ىبأ نم

 لسغيو « أضوتي هنأب ةحرصم اهنإف 6 «نيحيحصلا» ثيداحأ قفاويف : تلق

 . عامجلاو ‹ برشلاو « لكألاو « مونلا لجأل ؛ هجرف

 ؟بجاو ريغ وأ «. بجاو وه له : ءاملعلا فلتخا دقو

 )١( زوفم نبا لوق وهو .

 . «صيخلتلا» ىف اذكو ؛ «طلغ» : «يذمرتلا» ىف (۲)

 امك ؛ «قاحسإ يبأ نم» : هلوق دنع همالك ىهتنا يذمرتلا نإف ؛ حراشلا نم ملق قبس هلعل (۳)

 يذلا ءرجح نبا ظفاحلا مالك نم وه امنإ هدعب يذلا مالكلا نأ باوصلاو ! (۲۰۳/۱) «هننس» ىف

 . (۲٥ص) «صيخلتلا» هباتك ىف روكذم وهو ؛ «. . . فنصملا نّيب» : هلوقب حراشلا هيلإ راشأ

1۷ 



 ةشئاع ثيدح _- ۹ بنجلا مكحو « لسغلا باب -4 ةراهطلا باتك ١

 .«ءام سمي ال هنأ حيرص هنإف ؛ اذه بابلا ثيدحل ؛ يناثلاب اولاق روهمجلاف

 هيف سيل هنأ ىفخي الو ‹ ليق اذك «دحاو لسغب هئاسن ىلع هفاوط ثيدحو

 . ليلد انه يعدملا ىلع

 . ًاضوتيل» : ملسم دنع لسغلاب رمألا دورول ؛ هبوجو ىلإ ةعامجو « دواد بهذو

 هلوأتو ناجيرإلا هلصأو ؛ (ًاضوت مث ‹ كجرف لسغا» : يراخبلا يفو . «منيل مث

 يف نابح نباو « ةيزخ نبا هاور املو  ةلدألا نيب ًاعمج ؛ بابحتسالل هنأ روهمجلا

 ؟بلج وهو« اندحأ مانيأ ل يبنلا لاش لا رمع نبا ثيدح نم (امهيحيحص)»

 نإ» : هلوق نود « (نيحيحصلا» يف هلصأو « «ءاش نإ ًاضوتيو < معنا لاق

 يف فاك هباتك نم حيحصلا يف اهجارخإو « اهركذ نم حيحصت نأ الإ « "'«ءاش

 دضعيو « يذمرتلا ليوأت ىلإ جاتحي الو « «ءام سمي الو» : ثيدح ديؤيو ‹ لمعلا

 . روهمجلا هلاق امك ؛ اد مونلا دارأ نم ىلع ةوضولا بوجو مدع وهو < لصألا

 لّسَتْغا اذإ ةالك هللا لوس ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئ : ةْشْئاَع نعو - ۹

 « ُهَجْرَف لسغیف ' ىە ب عرفي مث « هْيدَي لسيف ادي ءةباَجْلا نم

 ىلع نفح مث ءرعشلا لوم يف ةعباصأ لحي املا دخاب م اضرب ل

 رادع و ج ی ل رمادا تالق هبا
 . ملسمل ظفللاو « هيلع

 : ظفلب ًاضيأ «ملسم» يف وه لب 0(

 ةعزخ نبا قيرط نم (۲۳۲) نابح نبا دنع وهو « «ءاش اذإ لستغي ىتح ؛ منيل مث ًاضوتيل»

۲۷۱ 



 ةشئاع ثيدح - 84 بنجلا مكحو « لسغلا باب -4 ٠ ةراهطلا باتك ١

 بَرَض مث « هلامشب ُهَلَسَعو هجْرَف ىلع ٌعرفأ مث : ةنوُمْيَم ثيدح نم امهلو
 . ضرألا اهب

 . هدَرف « ليد اب نينا مث : هرخآ يفو « بارتلاب اهَحَسَمَف : ةياور يفو
 0 | | . هديب ءاملا ضْفْنَي لعَجو : هيفو

 نم َلَسَتْغا اذإ هلي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 وأ « نيترم : ةنوميم ثيدح ىف : (هيدي لسغيف ًأدبَي) كلذ دارأ : يأ : (ةبانجلا

 يف : (أضوتي مث , هجرف لسغيف هلامش ىلع هنيميب) ءاملا : يأ : (ٌعرْفُي مث) ثالث

 لوصأ يف ُهَعباصأ لخّدُيف ءاملا ذخأي مث) "!ةالصلل هءوضو : ةنوميم ثيدح

 عبتتيف نميألا هسأر قش اهب لّلخي : يقهيبلا ةياور يفو « هسأر رعش : يأ : (رعشلا
 ثالث هسأر ىلع نفح مث) كلذك رسيألا هسأر قشب لعفي مث « رعشلا لوصأ اهب
 رسكبو « «ةياهنلا» ىف امك ؛ فكلا ءلم : نونف ةلمهملاب ؛ ةنفحلا : (تاتفح

 هسأر ىلع غرفأ مث 502 ثيدح ىفو « «سوماقلا» يف امك ؛ اهحتفو ٠ ءاحلا

 مث) دارفإلاب ؛ هفك ءلم : ملسم تاياور رثكأ نأ الإ« هيفك ءلم تانفح ثالث

 مث : ةنوميم ثيدح ظفلو « هتيقب : يأ : (هدسج رئاس ىلع) ءاملا : يأ : (ضافأ

 . (ملسمل ظفللاو ‹ هيلع قفتم . هيلجر لسغ مث) ضافأ لدب « لسغ

 نم لسغلا ةفص ىف : (ةنوميم ثيدح نم) نيخيشلا : يأ : (امهلو)

 ةشئاع ثيدح يف ركذي مل ام ىلع رصتقا فنصملا نأ الإ « هئاهتنا ىلإ هئادتبا

 : ةياور يفو « ضرألا اهب بَرَض مث « هلامشب ُهَلَسغو هجرف ىلع ٌعَرفأ مث) طقف

 )١( (حتف -۲۸۷/۱) يراخبلا دنع ًاضيأ ةشئاع ثيدح يف يهو : تلق .

 ففي



 ةشئاع ثيدح _ ۹ بنجلا مكحو ‹ لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك ١
 اا ج م ا

 فورعم وهو « ميما رسكب : (لیدنلاب هنت مث : هرخآ يفو « بارتلاب اهحسمف

 مث ‹ امهثيدح يف ظفللا اذه ليقو : (هديب ءاملا ( ضفني لعجو : هيفو ؛ هدرف)

 . هرخآ ىلإ . . . هتيتأ مث « هيلجر لسغف « كلذ هماقم نع ىحنت

 ‹ هئاهتنا ىلإ هئادتبا نم لسغلا ةيفيك نايب ىلع نالمتشم ناثيدحلا ناذهو

 درو امك ؛ مونلا نم ًاظقيتسم ناك اذإ ءانإلا اا نق ا لامق و نادكاب

 مث « اثالث وأ « نيترم ةنوميم ثيدح ىف هدّيق دقو « ءانإلا نم السلا ناو ايو

 كلدو « ةدحاو ةرم يفكيف ٠ لسغلا قلطم هرهاظ نأ : « حرشلا» يفو ‹ جرفلا لسغ

 عم « كلذ دعب جرفلا لسغ داعأ هنأ ركذي ملو « ديلا نم ةحئارلا ةلازإ لجأل ؛ ضرألا

 . ثيدحلا نم مهفي ام اذه ‹ جرفلا يف ةيقاب يهف « ديلا يف ةحئارلا تناك اذإ اهنأ

 ا .SS : رهطي يذلا ءاملا نأ ىلع لديو

 . ثدحلا اهعفرب ةساجنلا ليزي يذلا لسغلل ةينلا

 نأ ىلع لديو ء رضي ال لحلا لسغ دعب ةحئارلا ءاقب نأ ىلع هب لدتساو

 برض لب ؛ ةحئار قبت مل اهنأ لمتحيو « همالك اذه ؛ ةدحاو ةرم ةبانجلا لسغ

 . ةحئارلا قرافت اهنأ ملس نإ « ديلا ةجوزل ةلازإل ؛ ضرألا

 لبق حصي هنأو  ةالصلل هءوضو هنأ لمتحي هنإف ؛ لسغلا لبق هءوضو امأو

 هنأو « ةبانجلا لسغ نع ًايفاك ءاضعألا هذه لسغ نوكي نأو « ربكألا ثدحلا عفر

 نبا لقنو « ةعامجو ‹ يعفاشلاو « ىلع نب ديز يأر وهو « ناتراهطلا لخادتت

 اهمدقو « ةبانجلل ءوضولا ءاضعأ لسغ هنأ لمتحيو « كلذ ىلع ا لاطب

 اهأضو هنأ لمتحيو « الصأ لقني مل اذه نكل « ةالصلل اهأّضو مث اهل ًافيرشت

۲۷۳ 



 .: ْ ةشئاع ثيدح _ ۹ بنجلا مكحو « لسغلا باب-۸ ٠ ةراهطلا اتك ١

 عاملا ضافأ : ةرابع نكلو « ةبانجلل دسجلا ةيقب عم ءاملا اهيلع ضافأ مث « ةالصلل هللا مه

 نم ىقب ام ىلع هضافأ هنأ ةرهاظ ىه ذإ ؛ اذه بسانت ال هدسج رئاس ىلع
 1 «سوماقلا» يف لاق « عيمجلا ال ؛ يقابلا رئاسلا نإف ؛ ءاملا هسمي مل امم هدسج

 . تاعامج مهوت امك ؛ عيمجلا ال « يقابلا : رئاسلاو

 و ةبانجلا نع ةدحاو ةرم ءوضولا ءاضعأ لسغ ةيافك يف نا 58 ناثيدحلاف

 . ربكألا ثدحلا عفر ءوضولا ةحص ىف طرتشي ال ا ءوضولا

 ىلع هل ضهني مل« لسغلا لامك دعب أضوتي هنأو « نالخادتي ال : لاق نمو
 لل هنأ «دواد يبأ ننس» يف تبث دقو « ليلد كلذ

 . ءام سمي الو « ةادغلا ةالصو « نيتعكرلا

 كلذ دعب ىلص هنأ ةشئاعو ةنوميم ثيدح ىف سيل هنأب لوقلا لطبف

 دق : انلق . هدعب ىلص هنأ تبث اذإ الإ« لخادتلاب لالدتسالا متي الو « لسغلا

 لسغلا ءوضو ىف فنصلا ركذي مل ؛ معن « هب هتالص «ناسلا» ثيداح يف تبث

 : اهلوقو « ةالصلل هءوضو : ةنوميم لوق هلمش دق : لاقي نأ الإ ٠ هسأر حسم هنأ

 . ةلاسإلا ةضافإلا . ءاملا ضافأ مث

 اپا لسنا اک قهر للا بوو ولع نا دي اتمنا دقو

 ىنعملاو . ةضافإلاب ةشئاع تربعو « لسغلاب ةنوميم تربع اهنأل ؛ كلدلا هيف
 0 ٠ . لسغلا كلذكف « اهيف كلد ال ةضافإلاو  دحاو

 فالخلاو « لسغ ىنعمب ضافأ نأل ؛ كلذب لالدتسالا متي ال : يدرواملا لاقو

 . مئاق لسغلا يف
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 ةشئاع ثيدح _ ۹ بنجلا مكحو « لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك ١
 E E ا سس

 كلذ ركذي ملف ؟لسغلا ءوضو دنع ًاثالث ءاضعألا لسغ رركي له امأو ؛ اذه

 . ةنوميمو « ةشئاع ثيدح ىف

 . كلذ تاياورلا نم ءيش يف تأي مل هنإ : ضايع يضاقلا لاق

 لوق يفو ‹ ةشئاع نع ةحيحص ةياور يف كلذ درو دق لب : فنصملا لاق

 . ةشئاع ةياور يف دري ملو . نيلجرلا لسغ رخأ غلي هنإ : ةنوميم

 رهاظل ؛ ءوضولل ًالوأ امهلسغ نأ دعب هيلجر لسغ داعأ هنأ لمتحي : ليق

 . كلذ يف نيلجرلا لوخد يف رهاظ هنإف ؛ ةالصلل هءوضو أضوت : اهلوق

 : كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 هنم ذخأ دقو « كلذ ريخأت راتخا نم مهنمو  ًالوأ امهلسغ راتخا نم مهنمف

 ليلد هيف « هدرف ليدنملاب هتيتأ مث : ةنوميم لوقو ‹ ءوضولا ءاضعأ قيرفت زاوج
 : لاوقأ هيفو « ءاضعألل فيشنتلا ةيعرش مدع ىلع

 . هكرت بحتسي هنأ رهشألا

 . حابم : ليقو

 . كلذ ريغ : ليقو

 هضراع دقو « هب سأب ال ءوضولا ءام نم ديلا ضفن نأ ىلع ةلالد هيفو

 فيعض ثيدح هنأ الإ ؛ «ناطيشلا حوارم اهنإف ؛ مكيديأ اوضفنت ال» : ثيدح

 . بابلا ثيدح مواقي ال
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 ةملس مأ ثيدح ١ بنجلا مكحو « لسغلا باب -4 ةراهطلا باتك ١

 ينإ « هللا لوسر اي : تلف: تلاق اهنع هللا يضر َةَمَلَس َمأ نعو - ٠

 : لاق ؟ةضّيحلاو : ةياور يفو ؟ةَباَنلا لعل ُهْضْفْنَأَتُأ « يسأر َرَعش رشا ٌةَأَرْما
 . ملسم هاور . «تايثح ثالث كسأر ىلع ينحت نأ كيفكي امنإ ؛ ءال»

 نشأ ٌةآَرْما ينإ « هللا لوسر اي: تلق : تلاق اهنع هللا يضر َةّمَلَس ّمَأ نعو)
 امنإ ءال» : لاق ؟("!ةضيحلاو : ةياور يفو ؟ةَانحلا لل ُهضْقْنأَنأ  يسأر َرَعش

 . (ملسم هاور . «تاّيثح ك ثالث كسأر ىلع ينحت نأ كيفكي

 تما يول لدب « يسأر رفض دش : هظفل نكل

 . روهشملا وه  ءافلا ناكسإو داضلا حتفب  رفضو

 نم اهلسغ يف ةأرملا ىلع رعشلا ضقن بجي ال هنأ ىلع ليل ثيدحلاو

 : فالخ ةلأسم يهو « هلوصأ ىلإ ءاملا لوصو طرتشي د ال هنأو ء. ضيح وأ « ةبانج

 ضيحلا يف بجيو « ةبانجلا لسغ يف ضقنلا بجي ال : ةيوداهلا دنعف
 1 . «يلستغاو كرعش يضقنا» : ةشئاعل لي هلوقل ؛ سافنلاو

 . ثيدحلا اذهب ضراعم هنأب : بيجأو

 ناك ةملس مأ رعش نأب : باجيو « بدنلل ضقنلاب رمألا نأب امهنيب عمجيو

 . هلوصأ ىلإ ءاملا لصي هنأ يب ملعف « ًافيفخ

 ةف  لصو نإو ءرعشلا لوصأ ىلإ ءاملا لصي مل نإ ضقنلا بجي : ليقو
 بجي مل؛ الو « ضقن ؛ ًادودشم ناك نإ هنأب وأ ء هضقن بجي ملا -رعشلا

 ( . هلوصأ ءاملا غلبي هنأل ؛ هضقن

 )١( «بيذهتلا» يف ميقلا نبا هنيب امك ؛ ةظوفحم تسيل ةياورلا هذه )١//١1517( .
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 ةملس مأ ثيدح ٠ بنجلا مكحو « لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك - ١

 ثيدح ةضراعم ىلع ىوقي الف ؛ «رشبلا اوقنأو رعشلا اوُّلب» : ثيدح اًمأو

 لعفف « ةبانجلا لسغ يف فلس امك ؛ هعباصأ لاخدإو « لَم هلعف اّمأو « ةملس مأ

 . «حرشلا» ىف ام لصاح اذكه « ءاسنلا

 مث « ةرمعب تمرحأ اهنإف ؛ جحلا ىف ناك ةشئاع ثيدح نأ ىفخي ال هنأ الإ

 لهتو « لستغتو « طشقتو « اهسأر ضقنت نأ قلو اهرمأف « ةكم لوخد لبق تضاح

 ؛ ""ضيح ال « فيظنت لسغ الإ سيلف ؛ اهضيح نم رهطت مل ذئنيح یهو  جحلاب

 ةياغ يف يتلا ليوأتلا هذه ىلإ ةجاح الف ؛ الصأ ةملس مأ ثيدح ضراعي الف

 ‹ دودشم اذه نأب لوقلاو ‹ ليلد ىلإ رقتفي هذه نود هذه رعش ةفخ نإف ؛ ةكرلا

 . ليلد ريغب ىوعد - ضقنلا ظفلب يوارلا نم امهنع ةرابعلاو  هفالخ اذهو

 ‹ «دارفألا» يف ينطقرادلا جرخأ هنإف ؛ حضاو ثيدح ةلأسملا ىف ؛ معن

 : ًاعوفرم سنا ثيدح نم يسدقملا ءايضلاو « «صيخلتلا» يف بيطخلاو « ىناربطلاو

 ‹ نانشأو ىمطخب هتلسغو « اضقن اهرعش تضقن ؛ اهضيح نم ةأرملا تلستغا اذإ»

 عم ثيدحلا اذهف ؛ «هترصعو بص اهسأر ىلع ءاملا تبص ؛ ةبانج نم تلستغا نإو
 , "هب لمعلا يف نظلا رمثي ؛ هجرخي اميف ةحصلا طرتشي وهو هل ءايضلا جارخإ

 هيف رمألاف ؛ فورعم وه امك ؛ لاسغألا دكآ ضيحلا لسغف ؛ كلذك رمألا ناك اذإ : تلق )١(
 ( . )۱٦۸/١( «بيذهتلا» يف ميقلا نبا هررق امك ؛ ىلوأ ضقنلاب

 دقف ؛ هيلع فقو نم امأو ؛ هدانسإ ىلع فقي مل نم ىلإ ةبسنلاب نكمي اذه : تلق (۲) (

 نع حيبص نب ةملس ةياور نم هنإف ؛ ثيدحلا اذه يف نأشلا وه امك ؛ هيلإ ةبسنلاب رمألا فلتخي

 . ةملس نب دامح

 ! هب لمعلا يف نظلا هثيدح رمثي الف ؛ لوهجم اذه ةملسو

VY 



 ةشئاع ثيدح ١1١ بنجلا مكحو ‹ لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك ١

 وهف . امهبوجوب لئاق ال ذإ ؛ نانشألاو يمطخلا ركذل بدنلا ىلع اذه لمحيو
 امنإ» : لاق امك ؛ باجيإلا ىلع لومحم ةملس مأ ثيدحو « بدنلا ىلع ةنيرق ظ

 . ًابدن ناك رعشلا ضقن تداز اذإف ؛ «كيفكي

 نبا نأ ةشئاع غلب هنأ دمحأو « ملسم هجرخأ ام ضقنلا بوجو مدعل لديو

 نبال أابجع اي : تلاقف « نهسوؤر نضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي ناك رمع

 دقل !؟نهسوؤر نقلحي نأ نهرمأي الفأ « نهرعش نضقني نأ ءاسنلا رمأي وه رمع
 يسأر ىلع غرفأ نأ ديزأ امف . دحاو ءانإ نم هلي هللا لوسرو انأ لستغأ تنك

 نبا نع لقن ام رهاظو « ةبانجلا نم اهلسغ ىف اهثيدح ناك نإو . تاغارفإ ثالث

 . ةبانجو . ضيح يف ضقنلاب ءاسنلا رمأي ناك هنأ : رمع

 ال ينإ» : للك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا و وا

 . ةيزخ نبا هححصو « دواد وبأ هاور . (بنُج "لو . ضئاحل دجْسملا لحأ

 لحأ ال ينإ» : الو هللا لوسر لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو) ظ

 «دواد وبأ هاور . «بنج الو « ضئاحل) هيف ءاقبلاو هلوخد : يأ : (دجسملا

 . (ةميزخ نبا هححصو

 ()ةمثألا ضعب هلوق در دق هنأل ؛ أاكورتم هتاور يف نإ : ةعفرلا نبا لوقل عامس الو

 هيضتقي ام ىلع ناك نإو ! مّلسم وهف ؛ (كورتم) : ةظفل ىلع ًاًبصنم درلا ناك اذإ : تلق )١(
 : يراخبلا لاق ؛ (ةجاجد تنب ةَرْسَج) ىلع هرادم نأل ؛ مّلسم ريغف ؛ ثيدحلا فيعضت : هلوق

 : اذه اهثيدح يف يقهيبلا لاق كلذلو . «بئاجع اهدنع»

 .٠ «يوقب سيل»
 . (۴۲مقر) «دواد يبأ فيعض» يف هتنيب امك ؛ هنتم يف اهيلع اوبرطضا مهنأ يهو ؛ ىرخأ ةلع هيفو
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 ةريره يبأو ةشئاع اثيدح ١5 بنجلا مكحو « لسغلا باب ۸ ةراهطلا باتك ١

 ...لوق وهو ء دجسملا لوخد بنجلاو ضئاحلل زوجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 اذه نأو « ةيلصألا ةءاربلا ىلع ىنب هنأكو ؛ زوجي : هريغو « دواد لاقو « روهمجلا

 . اهعفري ال ثيدحلا

 «ليبس يرباع الإ# : ىلاعت هلوقل زوجي : ليقف « دجسملا امهروبع امأو

 . ةالصلا عضاوم هب دارملاو « هيلع ضئاحلا ساقتو « بنتا ىف [4” : ءاسنلا]

 و « لسغلل هنم جرخي هنإف ؛ دجسملا يف بنجأ نميف ةيآلا نأب : بيجأو

 . رخآ ليوأت اهيفو ‹ رهاظلا فالح

 ١ هالك هللا لوسر و انأ لستعأ تنك : تلاق اهنعو :)

 يلا يا وب واماسلا

 نم كلي هللا لوسرو انأ لستغأ تنك : تلاق) ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 اما (ةبانجلا نم) هنم فارتغالا يف : يأ : (هيف انيديأ فلتخت ؛ دحاو

 . هيف انيديأ يقتلت : يأ : (يقتلتو : نابح نبا داز « هيلع قفتم)

 , دحاو ءانإ يف « دحاو ءام نم ةأرملاو لجرلا لاستغا زاوج ىلع ليلد وهو

 . هايملا باب يف اذه يف مالكلا فلس دقو « لصألا وه زاوجلاو
 ساو < تست

 تحت نإ» : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١

 ‹ يذمرتلاو دواد وبأ هاور . هَرْشَبلا اوقنأو ءًرعشلا اولسغاف « ةّبانج ةرعش لك
 ا

 . هافعضو

 : غل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) لك تحت نإ»
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 ةريره يبأ ثيدح - ۳ ' بنحلا مكحو ‹ لسغلا باب ۸ | | ةراهطلا اتك ١

 ‹ هيف اهنأ ىلوألابف « ةبانج هتحت ناك اذإ هنأل : (رعشلا اولسغاف « ةبانج ةرعش

 هاور . «رشبلا اوقنأو) ةبانج ةرعش لك تحت نأب مكحلا ىلع رعشلا لسغ عرفف

 حتفب ؛ هيجو نب ثراحلا ةياور نم امهدنع هنأل : (هافعضو « يذمرتلاو دواد وبأ

 لاقو «فيحض وهو ركتم هقيذجو : دواد وبأ لاق « ةيعحت ةاتكمف ميجق واول
 . كاذب سيل خيش وهو « ثراح لا ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ : يذمرتلا

 . تباثب سيل ثيدحلا اذه : يعفاشلا لاقو ظ

 . "!امهريغو دواد وبأو يراخبلا : ثيدحلاب ملعلا لهأ هركنأ : يقهيبلا لاقو

 عضوم كرت ْنَم» : ًاعوفرم مالّسسلا هيلع يلع ثيدح نم بابلا يف نكلو
 . يسأر تيداع مث نمف . «اذكو اذك هب لعف « اهلسغي مل ؛ ةبانج نم ةرعش

 « فنصملا لاق امك ؛ حيحص هدانسإو , هزجي ناكو « ثالث يسأر تيداع مث نمف

 نب ءاطع ةياور نم اذه ىلع ثيدح نإ : «داشرإلا» يف ريثك نبا لاق نكلو

 . فيعض ثيدح هنإ : يوونلا لاقو « ظفحلا ئيس وهو « بئاسلا

 بئاسلا نب ءاطع نأ هفيعضتو هحيحصت ىف ةمئألا فالتخا ببسو : تلق

 ‹ ةحيحص هنع هتياورف « هطالتخا لبق هنع ىور نمف « هرمع رخآ يف طلتخا

 ؛ اوفلتخا اذه ىلع ثيدحو « ةفيعض هنع هتياورف « هطالتخا دعب هنع ىور نمو

 قحلاو ‹ هفيعضتو « هحيحصت ىف اوفلتخا اذلف ؟هدعب وأ « طالتخالا لبق هاور له

 : هيبأ نع (۲۹/۱) متاح یبا نبا لاقو . (۳۸) «دواد ىبأ فيعض» رظنا (۱)

 «ركنم ثيدح»
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ بنجللا مكحو ‹ لسغلا باب 8 ةراهطلا باتك ١

 هفقو باوصلا : ليقو « ")هيف لاحلا نيبتي ىح « هفيعضتو هحيحصت نع فقولا

 . مالسلا هيلع ىلع ىلع

 نع ىفعي الو« ا ن اا ج دز دز 7 بزة زد زبي

 : ليق « فالخ امهيفف قاشنتسالاو ةضمصملا الإ « عامجإ وهو : ليق « هنم ءىش

 TT "هدقت يذلا ةشئاع ثيدحل ؛ نابجي ال : ليقو « ثيدحلا اذهل ؛ نابجي

 امنإ ةملس نب دامح نأ ىلع ءانب وه امنإ هححص نم حيحصتو . باوصلا وه اذهو : تلق )١(

 بجو كلذلو ؛ هدعبو طالتخالا لبق هنع ىور هنأ عقاولاو ! طالتخالا لبق ءاطع نع ىور

 . (۳۹) «دواد يبأ فيعض» ىفو « «ةفيعضلا ثيداحألا» يف اذه تلصف دقو ؛ فقوتلا

 . (۲۷۲) يف ةنوميم ثيدحو « (۲۷۱) يف (۲)

 ؛ انأ امأ» : لاقف « وج هللا لوسر دنع ةبانجلا لسغ انركاذت : لاق معطم نب ريبج نعو (*)

 هيفو . دمحأ هاور . «يدسج رئاس ىلع دعب ضيفأ مث يسأر ىلع بصأف « يفك ءلم ذخآف

 . «ىفطصملا رابخأ نم ىقتنملا» يف اذك . قاشنتسالاو ةضمضملا الو كلدلا بجوي مل نمل لدتسم

 ءلم ذخأف» : ظفلب «صيخلتلا» يف ظفاحلا هركذ دقو ؛ «حيحصلا» لاجر هلاجر ثيدحلاو

 دماح دمحمل قيلعتلا نم ىهتنا . «نيحيحصلا» يف دهاوش هلو ‹ هيلع ملكتي ملو ؛ «اثالث يفك

 . )٠١١/١( ىقفلا

 مهنأ : هنع (ةبانجلا نم لسغلا باب) يف «هننس» يف ًاضيأ دواد وبأ هاور ثيدحلا : لوقأو

 ىلع ضيفأف ؛ انأ امأ» : غلي هللا لوسر لاقف « ةبانجلا نم لسغلا غلي هللا لوسر دنع اوركاذت
 . امهيتلك هيديب راشأو «ًاثالث يسأر

 هسأر ىلع ضافأ نم باب) (لسغلا) يف عوفرملا ىلع ًارصتقم ظفللا اذهب يراخبلا هاورو .

 ظفلب ؛ (ًثالث هريغو سأرلا ىلع ءاملا ةضافإ بابحتسا باب) يف هيف ملسم اذكو « (ًاثالث

 لسغأ ىنإف ؛ انا امأ : موقلا ضعب لاقف ٠ للك هللا لوسر دنع لسغلا يف تاوعزاتت يأ اورامت

 يفو ‹ «فكأ ثالث يسأر ىلع ضيفأ ينإف ؛ انأ امأ» : و هلل لوس لاقف ءاذكو اذك يسأر

 . «أثالث يسأر ىلع غرفأف ؛ انأ امأ» : ةياور

۲۸۱ 



 ةشئاع ثيدخ ١64 بنجلا مكحو ‹ لسغلا باب ۸ ظ ةراهطلا باتك ١

 هءوضو ًاضوت كي هنأ امأو ء كلذ مواقي الو ء حيحص ريغ اذه امهباجيإ ثيدحو
 نإف ؛ لمجمل نايب هنإ : لاقي نأ الإ . ياجيإلا ىلع ضهني ال لعفف ؛ ةالصلل

 ظ : لعفلا هنيبي « نآرقلا يف لمجم لسغلا
 . َلوُهْجَم وار هيفو « وحن اهنع هللا يضر ةشئاع نع دَّمْحألو 5 ظ

 ش (""لوهَجَم وار هيفو « ُهوْحَن اهنع هللا يضر ةشئاع نع َدّمْحألو)

 هيف ناك اذإو « هيف نم نّيع الو ء «صيخلتلا» يف ثيدحلا فنصملا ركذي مل

 اا | . ةجح هب موقت الف لوهجم

 . رشع ةعبس اهتدع بابلا ثيداحأو

 اليكل كلذو : (۲۷۲/۱) «عمجملا» يف لاق امك ؛ سي مل لجر هيفو» : لاقي نأ ىلوألا )١(

 !! «هيف نم نّع الو»
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 رباج ثيدح ١6 مميتلا باب 9 ةراهطلا باتك ١

 . دصقلا : ةغللا يف وه : مميتلا

 ةحابتسا ةّينب « نيديلاو هجولا حسمل ؛ ديعّصلا ىلإ دصقلا : عرشلا يفو

 . اهوحنو ةالصلا

 ؟ةميزع وأ « ةصخر هيثلا له ؛ ءاملعلا فلتخاو

 . ةصخُر رذعللو « ةميزع ءاملا مدعل وه : ليقو

 ٌدَحأ ّنُهَطْعُي مل اسمح تيطغأ» : لاق فلج يبنلا نأ : رباج نع 6

 . اروهطو أ دجْسُم ضرألا يل تَلعُجو رْهَش ةريسَم بغُرلاب تْرِصن : يلق

 ًاثَدَحَتُم : (لاق قلي يبنلا نأ) هللا دبع نب رباج قلطأ اذإ وه : (رباج نع)
 هب ملعلل لعافلا فذُح : (تيطعأ») هتعيرش ماكحأل ا « هللا ةمعنب

 مل) هلوق هبساني رخآلاو . صئاصخ وأ « لئاضف وأ « ًالاصخ : يأ : (اسْمَخ)

 ذإ ؛ هل صئاصخ نوكتف « هدعب ٌدحأ َنُهاطْعُي ال هنأ مولعمو : (يلبق دحأ نهطعُي

 هَّنأل ؛ دارم ريغ ددعلا موهفمو « هريغ يف دجوت الو ءيشلا يف دجوت ام ةّصاخلا

 ‹ «(صئاصخلا» ىف يطويسلا اهّدع دقو« سمخملا نم رثكأ ىطغأ هنا تليق لف

 : (بعّرلاب ترصُن) هلصف لامجإ اذهو « نيتئاملا ىلع ةدايز صئاصخلا تغلبف
 جرخأو ءرهش ةفاسم ّىدعلا نيبو ينيب : يأ : (رهش ةرسيسسُم) فوخخلا وهو

 ريسفت ًاضيأ جرخأو . «نيرهش ةريسم يودع ىلع بعرلاب ترصن» : يناربطل
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 رباج ثيدح - 6 مميتلا باب ةراهطلا باتك ١

 . يمامأ ٌرهشو « يفلخ ٌرهش هنأب ديزي نب بئاّسلا نع كلذ

 هئادعأ نم دحأ نيبو كي هنيب نكي مل هنأل ؛ رهش ةفاسم لعج امنإو : ليق

 ةلصاح اهنوك يفو « هدحو ناك نإو هل ةلصاح يهو « ةفاسملا هذه نم رثكأ

 هب صتخي الو ‹ دوجس عضوم : (ادجلسم ضرألا يل تلعجو) فالخ هتّمأل

 نم ناكو» : ةياور يف هب حرص امك ؛ يَ هريغل نكت مل هذهو « هريغ نود عضوم

 ءايبنألا نم دحأ نكي ملو» : ىرخأ يفو < «مهسئانك يف انواع اوناك اغإ يلبق

 نم دحأل ةّيصاخلا هذه نكت مل اهنأ ىلع صن وهو , «هبارحم غلبي ىّتح يلصي
 | . ةالّصلا اهب حابتْسُت ةرهطم : يأ ؛ ءاطلا حتفب : (اروهطو) هلبق ءايبنألا

 دقو . ةيروهطلا يف امهكارتشال ؛ ءاماك ثدحلا عفري بارتلا نأ ليلد هيفو

 ىلع لديو « ءاملاك « هب ةالصلا ةحابتسا ةيروهطلا نم هل يذلا : لاقيو « كلذ عنمي

 اهلك ضرألا يل تلعجو» : ةياور يفو « ضرألا ءازجأ عيمجب مميتلا زاوج

 . هريغو « دمحأ دنع ةمامأ يبأ ثيدح نم وهو« (اروهطو ادجسم يتمألو

 1 «حيحصلا» تاياور ضعب ىف هلوقب الدتسم كلذ نم عنم نم لوق امأو

 ؛ بارتلا طارتشا ىلع هيف ليلد الف ؛  ملسم هجرخأ  «اروهط اهتبرت تلعجو»

 موهفم وه مث « هب صصخي ال ماعلا دارفأ ضعب ركذ نأ نم لوصألا ىف تفرع امل

 . نيققحملا دنع هب لمعي ال ")بقل

 ابّيَط اديعّص اوُمّمَيَف» : مميتلا يف ةدئاملا ةيأ يف ىلاعت هلوق يف ؛ معن

 )١( هريغ نع مكحلا كلذ يفن ىلع دماج مساب مكحلا قيلعت ةلالد وهو .
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 رباج ثيدح 6 مميتلا باب ةراهطلا اتك ١

 ؛ بارتلا دارملا نأ ىلع ليلد « [5 : ةدئاملا] «هنم ہکیدیأو مكهوُجوب اوخسماف

 ال هنإ : لاق ثيح «فاشكلا» يف لاق امك ؛ ضيعبتلل نم : ةملك نأ كلذو

 الإ بارتلا نمو ‹ نهدلا نم هسأرب تحسم : لئاقلا لوق برعلا نم دحأ مهفي

 نم ال « بارتلا نم حسملا يف الإ ققحتي ال ضيعبتلاو . ىهتنا « ضيعبتلا ىنعم
  ةالصلا هتكردأ) لجر لكف : ةوق يف مومعلل وه : (لجر اعأف) اهوحنو ةراجحلا

 ؛ مميتلاب : يأ ؛ ءام الو ءادجسم دجي مل نإو « لاح لك ىلع : يأ : (""«لصيلف ظ

 دجي ملف « ةالصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف» : ةمامأ يبأ ةياور هتنيب امك

 . «(!دجسمو . اروهط ضرألا دجو « ءام

 ءاملا دقاف ىلع بجي ال هنأ : هيفو , ''(هدجسمو هروهط هدنعف» : ظفل ىفو

 لصألا يف روكذملاف « ثيدحلا ةيقب رباج ركذ : يأ : (ثيدحلا کدو سلطت

 , ناتبت

 : ةياور يفو , «مئانغلا يل تلحأو» : هلوق : ةثلاثلاف ؛ سمخلا ةيقب ركذنلو

 )١( دمحأ داز )۳/ : )۳۰٤حيحص ىثالث هدنسو . «هتكردأ ثيح» .

 (؟18/60) «دنسملا» يف وهو ؛ )۳٤۷/۱( «حتفلا» يف حرص امك ؛ دمحأ دنع ظفللا اذه (۲)

 : ظفلب
 3 «دازلا» يف ميقلا نبا لاق 1 حيحص هدنسو . «هروهط هذنعو ©« هذحسم هللعف)»

 هباحصأو وه رفاس الو . روهط هل لمرلاف ؛ لمرلا ىف ةالصلا هتكردأ نم نأ يف حيرص صن اذهو»
 هعم لمح هنأ هنع وري ملو  ةلقلا ةياغ يف مهؤامو ؛ مهقيرط يف لامرلا كلت اوعطق ؛ كوبت ةوزغ يف

 . «ملعأ هللاو . لمرلاب مميتي ناك هنأب عطق « اذه ردق نمو . هريغو زاجحلا ضرأ كلذكو
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 رباج ثيدح 6 مميتلا باب 9 ةراهطلا باتك ١

 مهنم : نيبرض ىلع  ءايبنألا نم : يأ  مدقت نم ناك : يباطخلا لاق  «متاغملا»

 نكلو « هيف مهل نذأ نم مهنمو « غاغم مهل نكت ملف  داهجلا يف هل نذؤي مل نم
 . هتقرحأف ران تءاجو « هولكأي نأ مهل لحي مل« ًائيش اومنغ اذإ

 ؛ نيناغلا يف فرصلاو « ءافطصالاو « ليفنتلاب اهيف فرصتلا يل زيجأ : ليقو

 . ١[ : لافنالا] 4لوُسسرلاَو هلل لاقنألا لق : یلاعت هللا لاق امك

 يتنثا تاعافشلا «حرشلا» يف دع دق « «ةعافشلا تيطعأو» : هلوق : ةعبارلاو

 اهعاونأ ضعب ناك نإو « هب صتخم وه ثيح نم لكلا نأ راتخاو « ةعافش ةرشع

 نم سانلا ةحارإ يف « ىمظعلا ةعافشلا اهب دارأ قلي هن

 . فقوملا يف نم لكل اهفرش رهظي كلذلو لماكلا درفلا اهنأل ؛ ققوملا

 سانلا ىلإ تثعيو . ةصاخ هموق يف ثعبي يبنلا ناكو» : هلوق : ةسماخلاو

 ب هب صاح ةلاسرلا مومعف « «ةفاك

 نم الإ قبي مل هنأل ؛ ضرألا لهأ ىلإ ًاثوعبم هب بذك نم قارغإ دعب راص ؛ معن

 . كلذ ريغ ليقو « ةثعبلا لصأ يف مومعلا سيل نكلو « هب ًانمؤم ناك

 صتخم هنأ ال« سمخلا هذه نم ةدحاو لكب صتخم الك هنأ ت

 يفو « دودرم لوق هنإف  ليق امك  اهيف هريغ هكراش دقف ؛ دارفألا امأو « عومج اب

 . ةلوطملا بتكلا ىف ةنيبم ةليلج دئاوف ثيدحلا

 . ةصاخ هموق ىلإ ثعب هنإف ؛ حون امأف « قلي

 مث , هيلع قفتم : ثيدحلا ركذو : هلوق دعب لوقي نأ فنصملل وغبني ناكو

 رباج ثيدح ىقب هنأل ؛ هرخآ ىلإ . . . ةفيذح ثيدح يفو : : هلوق هيلع فطعي

 هيلع قفتم هنأ مهف ادق ناک ناو  جرختم ىلإ بوسنم ريغ
 . هلوق فطعب
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 رامعو يلعو ةفيذح ثيداحأ 2.25 مميتلا باب 4 ةراهطلا باتك ١

 اهرب تلعجو» : ملسم دع ُهنع هللا يضر ةفْيذُح ثيدح يفو 5 ور هه

 . «ءاملا دجن مل اذإ ًاروهط ل

 اتل اهُيَبْرَت تلعجو» : ملسم دنع هنع هللا يضر ةفيذُح ثيدح يفو)

 . "0(ءاملا دجن مل اذإ . اروهط

 . هانيب امك ؛ لوألا ثيدحلا يف ربتعم ينأرق ديقلا اذه

 . «(اروهط يل بارثلا لعجو» : دمحأ دنع هنع هللا يضر يلع نعو - ۷

 : («اروُهَط يل بارّتلا َلعُجَو» : ""دمحأ دنع هنع هللا يضر يلع نعو)

 : فلس ام بيجأ دقو « بارتلا الإ ئزجي ال هنإ : لاق نم ليلد هلبق امو ءوه
 معلا عرق هنأ عمان هس ركب إل اعلا دار نب ىلع ملا نأ نم
 . لوصألا ةمئأ روهمج هلوقي الو « بقللا موهفمب

 فل هللا لوسر ينْثَعَب : لاق اًمهنع هللا يضر رساي نب رامع نعو

 َلوُقَت نأ كيفكي امّنِإ» : لاقف « هل كلذ تّركذف « لإ ا ةّبادلا
 لامّشلا حسم مث« ةدحاو ةبرض ضرألا هْيدّيِب برض مث ؛ «اذكه كِيدَيِب
 . ملسمل ظفللاو , هيلع قفتم . ههَجَوَو هيفك رهاظو « نيميلا ىلع

 . ملسم هاور )١(

 : لاقو « ًاضيأ يقهيبلل )۳١۸/١( «حتفلا» يف فنصملا هازعو (۲)

 . «نسح دانسإب»
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 رساي نب رامع ثيدح ١6 مميتلا باب 4 : ةراهطلا باتك ١

 امهب حسم مث , امهيف خفنو ‹ ضرألا هيفكب برضو : يراخبلل ةياور يفو

 ظ . هيفكو ُهَهْحَو

 ناظقيلا وبأ وه « ءار هرخآ ميملا ديدشتو ةلمهملا نيعلا حتفب : (رامع نعو)

 ةلمهم نيس فلألا دعبو ةيتحت ةانثمب : (امهنع هللا يضر رساي ¿ نبا)رامع

 ىلإ رجاهو « مالسإلا ىلع ةكم يف بذعو ًاميدق رامع ملسأ « ءارف ةروسكم

 نيرجاهملا نم وهو « بيطملاو بيطلا : لب هامسو « ةنيدملا ىلإ مث « ةشبحلا

 وهو « مالسلا هيلع يلع عم نيفصب لتقو « اهلك دهاشملاو « ًاردب دهش « نيلوألا

 . «ةيعابلا ةئفلا كلتقت» : قي هل لاق يذلا وهو « ةنس نيعبسو ثالث نبا

 اي را يأ ؛ (تبنجأف « ةجاح يف للك هللا لوسر ينشعب : لاق)

 ا لاقي الو « ًابنج راص لجرلا بنجأ : لاقي هنأ انمّدقو

 نيغف ءارلا ديدشتو ميملاو ةيقوفلا ةانثملا حتفب : (تغرمتف « ءاملا دجأ ملف) ءاهقفلا

 عرمتت امك ؛ ديعصلا يف) تبلقت : هانعمو « «تكعمتف» : ظفل ىفو « ةمجعم

eنأ كيفكي ناك اغنإ» : لاقف « هل كلذ ترك ذف « هلي يبنلا تيت  

 كيديب) اذكه هديب لاق : مهلوقك « لعفلا ىلع قلطي لوقلاو « لعفت : يأ : (لوقت

 لامشلا حسم مث « ةدحاو ةبرض ضرألا هيديب برض مث) هلوقب هنيب : («اذكه

 . (ملسمل ظفللاو) نيخيشلا نيب : (هيلع قفتم . ههجوو هيفك رهاظو « نيميلا ىلع

 دب الف ؛ لسغلا نع ًابئان بارتلا ناك امل هنأ ىأرف « سايقلا رامع لمعتسا

 ا و ةيفيكلا غلي هل نابأف « ندبلل همومع نم

 . هيلع تضرف يتلا اهنأ هملعأو
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 رساي نب رامع ثيدح ١6 مميتلا باب 4 ةراهطلا باتك ١

 ةيآلا نأو « نيفكلا حسم نيديلا يف يفكيو « ةدحاو ةبرض يفكي هنأ لدو

 . نيفكلا ىلع راصتقالاب هي اهنيب « ةلمجم

 ديفت ال واولا تناك نإو « بجاو ريغ نيفكلاو هجولا نيب بيترتلا نأ دافأو

 يفو « مثب نيفكلا ىلع هجولل يراخبلل ةياور يف فطعلا درو دق هنأ الإ « بيترتلا

 ىلع هلامش ىلع هنيميبو « هنيمي ىلع هلامشب برض مث : دواد يبأل ظفل

 م راف يئس ااا او سمرا وبلا

 ىلع كنيميب حسمت مث ‹ امهضفنت مث« ضرألا ىلع كيديب برضت نأ كيفكي

 ی و یب کے کک ر

 . ءاملا دجي ملو « بنجأ نم ضرف

 : نيديلا يف مميتلا ردقو « تابرضلا ةيمك يف فلتخا دقو

 «ةدحاولا ةبرضلا يفكت اهنأ ىلإ مهدعب نمو ؛ "”فلسلا نم ةعامج بهذف
 « مهدعب نمو « "!ةباحصلا نم ةعامج ةدحاولا ةبرضلا يفكت ال اهنأ ىلإ بهذو

eTيبعشلا : مهنم ؛ نيعباتلا نم دحاو ريغو . سابع نباو رامعو ىلع :  
 . قاحسإو دمحأو « لوحكمو ءاطعو

 كرابملا نباو كلامو نايفسو نسحل او ميهاربإ : نيعباتلا نمو . رباجو رمع نبا : مهنم (۲)
 : سابع نبا نع ةمركع نع هدنسب ركذ مث ؛ «يذمرتلا ننس» باتك نم ًاصخلم ىهتنا . يعفاشلاو

 اولسغاف# : ءوضولا ركذ نيح هباتك يف لاق ىلاعت هللا نإ : لاقف ؟مميتلا نع لس هنأ

 : لاقو « 4 مكيديأو مكهوجوب اوحسماف# : مميتلا يف لاقو « € قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو
 . نافكلاو هجولا وه امنإ ؛ نيفكلا عطقلا ىف ةنسلا تناكف ؛ € امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو ا

 - : يبرعلا نبا هحراش لاق . مميتلا : ينعي
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 .ش ش رساي نب رامع ثيدح - مميتلا باب 4 ةراهطلا اتك ١

 ةبرضلا ةيافك ىلإ نوبهاذلاو « ًابيرق يتآلا ثيدحلل ؛ نيتبرض نم دب ال : اولاقو

 ادع ام لكو : اولاق . هتضراعم ىلع ىوقي ال هنأ ىتأي نيتبرضلا ثيدحو « بابلا

 . يتأي امك ؛ فوقوم وأ « فيعض وهف رامع ثيدح

 هللا نأ : هطسبو . ةراشإ لبق نم نيمدقتملا مالك ناكو « نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح ةراشإ هذهف» =
 قلطم رهاظ ىلع تلمحف ؛ نيديلا يف لوقلا قلطأو « هديدحت دنع انفقوف ؛ نيقفرملا ىلإ ءوضولا ددح
 هنن“ مو ير رو حولا ةقرسلا يف انلعف امك ؛ نافكلا وهو ؛ ديلا مسا

 : «داعملا داز» يف لاق ميقلا نبا ققحملا تیر مث

 نا ىلإ نيتبرضب مميت هنأ حصي ملو « نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرضب مميتي ل ناك»
 : لاق مث . هدنع نم هداز ءيش وه امنإف ؛ نيقفرملا ىلإ مميتلا نإ : لاق نم : دمحأ مامإلا لاق

 ظ مث « ىنميلا روهظ ىلع ىرسيلا هدي عباصأ نوطب عضو نم مميتلا ةفص يف ركذ ام امأو»
 نأ ىلإ نذؤملاك ىرسيلا هماهبإ ةماقإو  عارذلا نطب ىلع هفك نطب ةرادإ مث ؛ ‹ قفارملا ىلإ اهرارمإ
 همّلع الو « هلعفي مل غلي يبنلا نأ ًاعطق ملعي ام اذهف ؛ اهيلع اهقبطيف ىنميلا هماهبإ ىلإ لصي
 9: . ىهتنا . «مكاحتلا هيلإ ؛ هيده اذهو  هنسحتسا الو هب رمأ الو« اسا نيف اجلا

 نيلقتسملا ءاملعلا نم ناخ قيدص دمحم ؛ نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرض مميتلا نأ ىلإ بهذو
 : «ماكحألا تايآ ريسفت نم مارملا لين» هباتك يف لاقف ؛ رشع يناثلا نرقلا يف

 اهب ذخألا ناكل تحص ولو ؛ لاقم نم اهقرط عيمج ولخي ال نيتبرضلا ثيداحأ نأ : لصاحلاو»
 رامع ثيدح نم «نيحيحصلا» يف ام ىلع لمعلاو فوقولا قحلاف . ةدايزلا نم اهيف املا اختم
 . (30١ص) . ها . «تباثلا رادقملا كلذ ىلع ةدايزلا تبثتو حصت ىتح ؛ ةدحاو ةبرض ىلع رصتقملا

 رظنا « ىلاعت هللا همحر رانملا بحاص « اضر ديشر دمحم ديسلا ةمالعلا بهذ ًاضيأ اذه ىلإو -
 : اهتلمج نم « ةمهم لئاسم ةيآلا ريسفت يف ركذ دقو , (197) ص )1١( دلجما نم (9) ءزجلا
 ا ا ا دجو ولو « مميتلاب رفاسملل ةصخرلا ةيآلا.نم ذخؤي هنأ

 . هتيمهأ هل ثحب' هنإف.؛ هرظناف
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 : نيديلا يف كلذ ردق امأو

 «ناتحارلا نيديلا يف يفكي هنإ : ثيدحلا لهأو « ءاملعلا نم ةعامج لاقف

 . اذه فالخب تاياور رامع نع تور دقو « اذه رامع ثيدحل ؛ نيفكلا رهاظو

 يبنلا توم دعب رامع هب يتفي ناك دقو ؛ «نيحيحصلا» يف ام حصألا هيكل

 عم نيديلا حسمو « ناتبرض بهجت اهنإ : نورخآ لاقو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 مواقي الف ؛ فوقوم هنأ هيف حصألا نأ ىتأيو ؛ يتآلا رمع نبا ثيدحل ؛ نيقفرملا

 . ميلعتلل دراولا عوفرملا رامع ثيدح

 امك  رامع ثيدحو « نيديلاو هجولا نيب بيترتلا يف مهفالتخا كلذ نمو
 : اولاق ؛ ةدحاو ةبرض يفكت : لاق نم بهذ هيلإو « بجي ال هنأب ضاق تفرع

 . كلذ يفاني ال واولاب ةيآلا يف فطعلاو

 ىلع هجولا مدقتب بيترتلا نم دب ال هنأ ىلإ  نيتبرضلاب لاق نم بهذو
 . ىرسيلا ىلع ىنميلاو « نيديلا

 . بارتلا برض وه عورشملا نأ ىلع ةلالد رامع ثيدح ىفو

 نبأ ثيدحو « اذه رامع ثيدحل ؛ مهريغو ةيوداهلا هريغ ءازجإ مدعب لاقو
 . ىتآلا رمع

 همميت يتياور ىدحإ ىف نأل ؛ بارتلا يف هلي عضو ئزجی : يعفاشلا لاقو

 : يراخبلل) رامع ثيدح نم : يأ : (ةياور يفو) هدي عضو هنأ ءرادجلا نم كي

 : يأ : (هيفكو ههجو امهب حسم مث ءامهيف خفنو « ضرألا هيفكب برضو

 . خفنلا ةدايزو « بيترتلاب هفلاخ هنأ الإ ‹ لوألا ظفللاك وهو « فلس امك امهرهاظ
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 ١ مميتلا باب 4 ةراهطلا باتك ١1١14 رمع نبا ثيدح `

 . بودنم وهف ؛ بارتلا خفن امأف

 . بيترتلا يف مالكلا فلسو « بدني ال : ليقو

 هيلع اوساق دقو « ءاملل دقافلا بنجلل بارتلا ةيافك يف دراو مميتلا اذهو

 . دوعسم نباو « رمع نبا هيف فلاخو « ءاسفنلاو ٠ ضئاحل ا

 « ةريره يبأ ثيدح حرش يف يتأيسف ؛ ال وأ « ةبانجلا عفري بارتلا نوک اًمأو

 ا ثيدحلا وهو

 مُمَيَتلا» : لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - ۹

 ي هاور < «نيقفرملا ىلإ نْيِدَيلل ةو « هجولل ا : ناتبرض
2 

 . هفقو ةمئألا ححصو

 مميتلا» : هالك هللا لوسر لاق :لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 : (ينطقرا دلا هاور . «نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو « هجولل ةبرض : ناتبرض
 وهو « امهريغو « ميشهو « ناطقلا ىيحي هفقو : هتياور بقع «هننس)» يف لاقو

 : اولاق ءرمع نبا ىلع : (هفقو ةمئألا ححصو) فنصملا لاق اذلو . ها . باوصلا

 ريغ اهلك تاياور ةدع هانعم يفو « كلذ يف حرسم داهتجاللو , همالك نم هنإو
 يراخبلا مزج هبو «رامع ثيدح ةدمعلاف « ةفيعض وأ « ةفوقوم امإ لب ؛ ةحيحص

 . نيفكلاو هجولل مميتلا باب : لاقف «هحيحص» يف

 يف مزجلا ةغيصب ىتأو « ئزجما بجاولا وه : يأ : «حتفلا» ىف فنصملا لاق

 مميتلا ةفص يف ةدراولا ثيداحألا نإف ؛ هليلد ةوقل ؛ هيف فالخلا ةرهش عم ؛ كلذ

 . (رشانلا) . انبيترتب ةئاملا دعب نورشعلا ثيدحلا وه (#«)
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٠ مميتلا باب ۹ ةراهطلا اتك ١

 وأ ‹ فيعضف امهادع امو «رامعو ؛ ميهج يبأ ثيدح ىوس اهنم حصي مل

 دروف ؛ ميهج يبأ ثيدح امأف « هعفر مدع حجارلاو « هفقوو « هعفر يف فلتخم

 ‹ «نيحيحصلا» ىف نيفكلا : ظفلب دروف ؛ رامع ثيدح نار داهم دل ركذب

 ىلإ : ةياور يفو « عارذلا فصن ىلإ : ةياور يفو . «ننسلا» يف نيقفرملا : ظفلبو

 . لاقم امهيفف ؛ عارذلا فصن اذكو « نيقفرملا ةياور امأف . طابآلا

 ‹ قي ىبنلا رمأب عقو كلذ ناك نإ : هريغو « يعفاشلا لاقف ؛ طابآلا ةياور امأو

 .هرمأ ريغب عقو ناك نإو « هل خسان وهف هدعب يج يبنلا نع حص مميت لكف

 نيفكلاو هجولا ىلع راصتقالا يف «نيحيحصلا» ةياور ديؤيو « هب رمأ اميف ةجحلاف

 نم هب دارملاب فرعأ ثيدحلا يوارو « كلذب غي يبنلا دعب يتفي ناك ارامع نأ

 . دهتجلا يباحصلا اميس الو « هريغ

 ديعصلا» : لج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 2

 هللا قتيلف ؛ ءاملا دَجَو اذإف ؛ نينس ٌرشع ءاملا دجي مل نإو « ملسملا ءوُضَو

 ينطقرا دلا برص ْنكل « ناطقلا نبا هحّحصو ءُراّربلا هاور . «هَترشَب ُهَّسِمُيَلو

 اسا
£ 

 وه : (ديعصلا» : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 وأ « ناك ًابارت «. ضرألا هجو هنأ ةغللا ةمئأ ضعب نعو « بارتلا نيرثكألا دنع

 . ملسملا ءوضو) كلذ ىف مالكلا مدقتو « هيلع بارت ال ًارخص ناك نإو « هريغ

 اذإف) ًاءوضو مميتلا ةيمست ىلع ليلد هيف : (نينس رشع ءاملا دجي مل نإو
 هححصو «رازبلا هاور . «هترشب هسمُيِلو هللا قتيلف « ءاملا) ملسملا : يأ : (دَجَو
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 ةريره يبأ ثيدح _- ٠ مميتلا باب -4 ةراهطلا بأتك ١

 نكل) امهلاحب فيرعتلاو . امهظافلأ طبض ىلع مالكلا مدقت : ("!7ناطقلا نبا

 . حصأ هلاسرإ : «للعلا» باتك يف ينطقرادلا لاق : (هلاسرإ ينطقرا دلا باوص

 هساسمإ بجو « ءاملا دحو نإ هنأ ىلع ليلد . «ءاملا دحو ادإ» : هلوق يفو

 هترشب هسمي هنأ دارملا نأو « ثدحلا عفري ال بارتلا نإ : لاق نم هب كسمتو « هترشب

 اذإو ءريع ال , ةالصلا بارتلا هل حابأ اغإو هيلع ةيقاب اهنإف ؛ ةبانج نم فلس ال

E ENE O ODP 

 ىلع بهرقأف 4 بنج وهو مهب 0 ارمع نإ : 0 هل ةباحصلا لوقو ) «!؟بنج

eا وا تا  

 a اولدتساو . ةالصلا

 اهو فلس هك شو از اروهط هان

 نادجو لاح ىلإ ًاتقؤم ًاعفر ةبانجلا عفريو « ءاملا ماقم موقي مميتلا نأ قحلاو .
 , همدع دنع هنع ًاضوع هلعج ىلاعت هنألف ؛ ءاملا ماقم مئاق هنأ امأ ؛ ءاملا

 5 ليلدب الإ كلذ نع جرخي الف ؛ هماكحأ عيمج ىف هماقم مئاق هنأ لصألاو

 اذإف» : قل هلوقلو « ًابنج ًارمع هلي هتيمستلف ؛ لستغا ءاملا دجو اذإ هنأ اّمأو
 مدقت دق ببسل ءاملا هساسمإب رمأ هنأ رهظألا ناف ؛ «هللا قكسلف ؛ ءاملا دحو

 « ءوضولا وأ « لسغلا بوجو بابسأ نم يتأي امل هساسمإ ذِإ ؛ ءاملا نادجو ىلع

 . يراخبلا طرش ىلع هلاجر نإف ؛ هللا ءاش نإ باصأ دقو (1)

 وذ انام
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 يردخلا ديعس يبأو رذ يبأ اثيدح ١5١61١5١ مميتلا باب ٩ ةراهطلا باتك ١
 ا تا ا ل

 . ديكأتلا نم ريخ سيسأتلاو « ةنسلاو باتكلا نم مولعم

 هححصو « هون رذ يبأ نع يذمرتللو ١

 مب همسا « ءارف ةحوتفم ةمجعم لاذب : (رذ يبأ نع يذمرتللو)

 ميجلا مضب  ةدانح سا اضيأ اهحتفو ةلمهملا لادلا مصو نونلا نوكسو ميجا

 سا ةباحصلا نايعأ نم رذ وبأو ٠ ةلمهم لاد فلألا دعب نونلا فيفختو

 4 ةكمب 0 ملسأو 4 مالسإلا ةيحتب اک يبنلا اح نم لوأ وهو 4 نيرجاهملاو

 ىلع ةنيدملا مدق نأ ىلإ « هموق ىلإ فرصنا مث « مالسإلا يف اسماخ ناك : لاقي

 bh : هتافو دعب نكس مث« قدنخلا دعب و

 ةنس اهب تام نأ ىلإ « ةذبرلا 0
 ل

 تام هنإ : لاقيو « دوعسم نبا هيلع ىلصو « نامشع ةفالخ يف « نيثالثو نيتنثا

blz 

 : رذ وبأ لاق : هظفلو « ةريره يبأ ثيدح وحن : يأ : (هوحن) مايأ ة ةرشعب هدعب

 هللا لوسر تيتأف « اهيف تنكف « لبإب قي هللا لوسر يل رمأف « ةنيدملا تيوتجا

 ‹ ةبانجلل ضرعتأ تنك : تلق «؟كلاح امه : لاق « رذ وبأ كله : تلقف < ب

 «نينس رشع ولو « ءاملا دجي مل نمل روهط ديعصلا» : لاق « ءام يبرق سيلو

 هنإ : «حتفلا» يف فنصملا لاق « يذمرتلا «رذ يبأ ثيدح : يأ : (هححصو)

 '"!ينطقرادلاو « نابج نبا 2 هححص

hlوڈ  

 ٍرفَس يف نالجر چرخ : لاق هنع هللا يضر يرذخلا ديعس يبأ نعو - ۱۲۲

 ادجَو مث ءایلصف ٠ :ابّيَط اديعص امّميَتف « ءام اَمُهعَم سيلو - ةالّصلا ترَضَحَف

 ايتا مث رخألا دعي ملو , ءوضولاو ةالصلا اًمُهدَحأ داعأف « تقولا يف ذ ءاملا

 0 )5۷( (دواد 5 ميحصا#» رظنا ع اولاق امك وهو 60
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 1١5 مميتلا باب -4 ظ ةراهطلا باتك ١

 كنأزجأو ةنسلا تّبَصأ» : ْدَعُي مل يذلل لاقف « هل كلذ اركذف « قلي هللا لوسر
 . يئاستلاو « دواد وبأ هاور . «نيترم رجألا كل» : رخآلل لاقو « «كئالص

 ‹«رفس يف نالجر جرخ : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 رهاطلا وه : (ابيط اديعص امميتف « ءام امهعم سيلو  ةالصلا ترضحف
 يبأ ثيدح ىف هقالطإف « نآرقلا يف نيتيآلا يف هب ديعصلا هللا دّيق دقو « لالحلا

 : يأ : (تقولا يف ءاملا ادجو مث ءايلصف) ثيداحألاو « تايآلاب ديقم ةريره

 ةداعإ هامس : (ءوضولاو ةالصلا امهدحأ داعأف) اهايلص يتلا ةالصلا تقو

 ءرخآلا دعي ملو) ًازاجم ًاءوضو : مميتلا ىمس وأ « اضوت دق نكي ملف الإو « ًابيلغت
 : (ةنسلا تّبَصأ» : دعي مل يذلل لاقف « هل كلذ ارك ذف ‹ غلي هللا لوسر ايتأ مث

 ءاملاو ‹ اهتقو ىف تعقو اهنأل : («كتالص كتثآزجأو) ةيعرشلا ةقيرطلا : يأ

 : («نيترم جالا كل») داعأ يذلا : (رخآلل لاقو) بارتلا بجاولاف ؛ دوقفم

 . (يئاسنلاو « دواد وبأ هاور) ءاملاب ةالصلا رجأو « بارتلاب ةالصلا رجأ

 ا ًادنسم يئاسنلا هجرخأ هنأ : يرذنملل «ننسلا رصتخم١ يفو

 هذه : فنصملا لاق نكل « "راسي نب ءاطع نع لسرم هنإ.: دوأد وبأ لاقو

 ‹« سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو « ''"«هحيحص» يف نكسلا نبا اهاور ةياورلا
 بيرق ءاملا نإ : هل ليقف « مميت مث « لاب يي هنأ «هدنسم» یف قاحسإ هاور

 ( . «هغلبأ ال يلعلف» : لاق« كنم

 )١( اوفو ظوفحمب سيل ثيدحلا اذه ىف ديعس ىبأ رکذ» : دواد وبأ لاق 006

 ) )۲ةلولعملا قيرطلا دانسإ ريغ هدانسإو : تلق .
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 سابع نبا ثيدح ۔_ ۳ مميتلا باب - 9 ةراهطلا باتك ١

 بجي ال هنأ ىلعو « قلي هرصع يف داهتجالا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو

 ىلص نم ىلع ةداعإلا بجت ال هنأ ىلع لدو « راظتنالا : يأ هل مولتلاو بلطلا

 . ةالصلا نم غارفلا دعب تقولا يف ءاملا دجو مث « بارتلاب

 هللا قتيلف ؛ ءاملا دجو اذإف» : غلي هلوقل ؛ تقولا يف دجاولا ديعي لب : ليقو

 . ءاملا دجو دق اذهو ‹ «هترشب هسميلو

 لاحو « هجورخ لبقو « تقولا دعب ءاملا دجو نميف قلطم هنأب بيجأو
 لاح تقولا يف ءاملا دجي مل نميف اذه ديعس يبأ ثيدحو « اهدعبو « ةالصلا

 لبق ءاملا تدجو اذإف : هانعم نوكيف ؛ قلطملا هيلع لمحيف ديقم وهف ؛ ةالصلا

 «- ةمدقتم ةبانج كيلعو « هتدجو اذإ : يأ - كترشب هسمأف ؛ تقولا يف ةالصلا

 . هانمدق امك ؛ هب ديقيف

 ةالّصلا ىلإ ُمُتْمُق اذإ# : ىلاعت هلوقب « تقولا ىف ةداعإلاب لئاقلا لدتساو

 . تقولا ءاقب عم هجوتم باطخل او « [* : ةدئاما] «اوُلسْغاف

 !؟فيك « اهلعاف ىلإ هجوت باطخلل قبي مل ةالصلا لعف دعب هنأب بيجأو

 نوك نع ةرابع ءازجإلا ذإ ؛ دعي مل يذلل «كتالص كتأزجأو» : لي لاق دقو

 . هأزجأ دق هنأ قحلاو  ةدابعلا ةداعإ سوجول ًاطقسم لعأفلا

 متنك ْنِإو# : لجو رع هلوق يف اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو ۳

 ليبس يف ةحارجلا لُجّرلاب تناك اذإ : لاق ؛ [4* : ءاسنلا] 4رفس ىلع وأ ىضرم

 ينطقرا دلا هاور . مميت ؛ لستغا نإ تومي نأ فاخيف . ُبنجيف « ُحوُرقلاو هللا
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 سابع نبا ثيدح ۔_ ۳ مميتلا باب ۹ ةراهطلا باتك ١

 . مكاحلاو ةَمْيَرَخ نبا هححصو هُراَرَبلا ُهَعْقَرو « افوُقْؤَم

 ىضرم متنك نإو# : لجو زع هلوق يف اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)
 داهجلا : يأ : (هللا ليبس يف ةحارجلا لجرلاب تناك اذإ : لاق «رفس ىلع وأ

 هوحنو « يردجلاك ؛ نادبألا نم جرخت يتلا روثبلا يهو « حرق عمج : (حورقلاو)

 هاور . مميت ؛ لستغا نإ تومي نأ) نظي : (فاخيف) ةبانحلا هبيصت : (بنجيف)

 ءرازبلا) يج يبنلا ىلإ : (هعفرو) سابع نبا ىلع : (افوقوم ينطقرا دلا
 ' . (مكاحلاو ةميزخ نبا هححصو

 . مصاع نب ىلع هيف أطخأ : متاح وبأو « ةعرز وبأ لاقو

 نبا لاق دقو « ًاريرج الإ تاقثلا نم ءاطع نع هعفر نم ملعن ال : رازبلا لاقو

 . هعفر متي الف ذئنيحو « فالتخالا دعب ءاطع نم عمس هنإ : نيعم

 ملول امأف « توملا فاخ نإ بنجلا قح يف مميتلا ةيعرش ىلع ليلد هيفو
 ىلع ةلاد - (ىضرم متنك نإو# : ىلاعت هلوق يهو - ةيآلاف «ررضلا الإ فخي

 نبا مالك يف صيصنتلاو « هنود وأ « أفلت فاخ ءاوس « مميتلل ضرملا ةحابإ

 ‹ كلذك ضرم لكف ؛ الإو « لاثم درجم وه امنإ « حورقلاو « ةحارجلا ىلع سابع

 يف اهنوك كلذكو « ضارمألا نيب نم نيذه صخي سابع نبا نأ لمتحيو

 ؛ الاثم ناك اذإو « دحاو مكحلاف « ةطقس نم ةحارجلا تناك ولف « لاثم هللا ليبس

 ال هنأ ىلع لدي « تومي نأ : هلوق نأ الإ ‹ ررضلا ةيشخل ؛ مميتلا زاوج يفني الف

 . يعفاشلا يلوق دحأو « دمحأ لوق وهو ؛ توملا ةفاخم الإ مميتلا ئزجي
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 رباجو ىلع اثيدح . 64 مميتلا باب ١ ةراهطلا باتك ١

 ؛ مميتلا اوزاجأف « ةيفنحلاو « يعفاشلا يلوق دحأو ‹ كلامو « ةيوداهلا امأو

 هتحابإ ىلإ روصنملاو « دواد بهذو « ةيالا قالطإل : اولاق ءهررضلا ةيشخل

 . ةيآلا رهاظ وهو « ًاررض فخي مل نإو « ضرملل
 تلأسف ؛ يدر ىدحإ ْتَرَسَكْلا : لاق هنع هللا يضر يلع نعو 2 6

 . ادج هاو دنسب هجام نبا هاور . رئابجلا ىلع حسُمأ نأ ينَرَمَأف « لي هل

 A كيد (يدنز ىدحإ ترسكنا : لاق هنع هللا يضر ىلع نعو)

 هللا لوسر تلأسف) فكلا يف عارذلا فرط لصفم وهو « دنز ةينثت ةيتحتلا

 : (رئابجلا ىلع َحَّسْمْأ نأ ينَرَمأَف) كلذ يف ءوضولا نم بجاولا نع : يأ : ( وي

 : (ًادج هاو دنسب هجام نبا هاور) هيلع فليو روسكملا مظعلا هب ربجي ام يه
 هفعض دجأ : يأ ؛ ردصملا ىلع بوصنم وهو « ةلمهملا لادلا ديدشتو ميلا رسكب

 . ًاقيقحت هفعض ققحأ دارملاف « «سوماقلا» ىف امك ؛ قيقحتلا : دجلا ؛ ًادج

 ةياور نم هنأ كلذو : اولاق ء امهريغو « دمحأو « نيعم نب ىيحي هركنأ ثيدحلاو

 نيقيرط نم يقهيبلاو « ينطقرادلا هاورو . باذك وهو « يطساولا دلاخ نب ورمع
 . ثيدحلا اذه فعض ىلع ظافحلا قفتا : يوونلا لاق « هنم ىهوأ

 هللا ريختسأ ام اذهو « هب تلقل ؛ ةحصلاب هدانسإ تفرع ول : يعفاشلا لاقو

 هنأ الإ ‹ ءىش اهنم حصي ال هنإ : يقهيبلا لاق ءرخأ ثيداحأ هانعم يفو « هيف

 : هلوق هيوقي

 :  تامف لساف جش يذلا لُجَّرلا يف هنع هللا يضر رباج نعو ۰ ٠٠١
 هيلع َحَسْمَي مث ء ةَقْرخ هحرُج ىلع ْبِصْخَيو . مُميتي نأ هيفي ناك اَمنإ»
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 رباج ثيدح 6 مميتلا باب 4 ٠ ةراهطلا باتك ١

 ىلع فالتخا هيفو . فعض هيف دنسب دواد وبأ هاور . «ه دسَج َرئاس لسغيو

 | ۰ | ا

 ةمجعملا نيشلا مضب ! : (جش يذلا لجرلا يف هنع هللا يضر رباج نعو) -

 سوناتا قامت ایک ایز نکلا سكك چک دج ندد مي

 , ةقرخ هحرج ىلع بصعيو < مميتي نأ هيفكي ناك امنإ» إ) : - تامف لستغاف)

 : (فعض هيف دنسب دواد وبأ هاور . «هدسج رئاس لسغيو « اهيلع حسمي مث

 ةيتحت ةانثمو ةحوتفم ءارف ةمجعملا ءاخلا مضب ؛ قيرخ نب ريبزلا هب درفت هنأل

 يوقلاب سيل : ينطقرادلا لاق « فاقو ةنكاس

 ؛ ءاطع وهو : (هيوار ىلع فالتخا هيفو) قودص هنإ : يبهذلا لاقو : تلق

 . رباج نع« قيرخ نب ريبزلا هنع هاور هنإف
 ل دلو ا الان يتابع نبا نع « ءاطع نع ًاغالب يعازوألا هنع هاورو

 يف سيل ام نيتياورلا ىدحإ يفو ؟سابع نبا نع وأ « رباج نع له « ءاطع ةياور
 ۰ ٤ ")ألا

 ىلع حسملا بوجو ىلع ادضاعت دق « لوألا ىلع ثيدحو « ثيدحلا اذهو

 ‹ نيثيدحلا نيذهل ؛ حسمي : لاق نم مهنم « ءاملعلا نيب فالخ هيفو « ءاملاب رئابجلا

 ام حسمف « ءاملاب هلسغ رذعت وضع هنألو « ""ادضاعت دقف ؛ فعض امهيف ناك نإو

 اذه نيبي ام اهيلع قلعنسو « اهمامتب ةلماكلا ةياورلا مالكلا اذه رخآ يف حراشلا ركذيس )١(

 . لامجإلا

 حلصي ال هلئمف ؛ دج فيعض يلع ثيدح نأ نم تملع امل !رظن اذه ىف : تلق (۲)

 ظ . هب ىوقتي هريغ الو ‹ هريغ يوقي الف ؛ ادهاش
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 رباج ثيدح 6 مميتلا باب 4 ةراهطلا باتك ١

 اذهو « ةمامعلا ىلعو « نيفخلا ىلعأ حسم ىلع ًاسايقو « سأرلا رعشك هقوف

 . ""صنلا يوقي سايقلا

 . رهاظلا وهو « رئابجلا ىلع حسملا هدنع يوق امهيلع حسملاب لاق نم : تلق

 ‹« لسغلاو « حسملاو « مميتلا نيب عمجي هنأ ىلع ليلد رباج ثيدح ىف مث

 . "!لسغلاو مميتلا نيب عمج ثيح: ؛ لكشم وهو

 « ءاملاب اهُساّسمإ رذعتف « ةحيرَج تناك ءوضولا ءاضعأ نأ ىلع لمحيف : ليق

 يف تناك دقف ؛ ةّمجّشلا اًمأو ء هدسج ةيقب ىلع ءاملا ضاقأ مث « مميتلا ىلإ َلَدَعَ

 هيلع بجاولا ناكف ؛ ةجشلا لجأل رذعت نكل« لسغلا هيف بجاولاو « سأرلا

 يف عقي مل هنإ : «صيخلتلا» يف فنصملا لاق هنأ الإ « اهيلع حسملاو « اهبصع

 هن « هب درفت قيرخ نب ريبزلا نأ تبثف « مميتلا ركذ « سابع نبا نع ءاطع ةياور

 ؛ ةريبجلا ىلع حسملا ركذ ءاطع ةياور يف عقي ملو : لاق مث « ناطقلا نبا كلذ ىلع

 . ريبزلا دارفأ نم وهف

 ‹ هيفكي ناك امنإ : هلوق نأ ىلع لدي رباج ثيدحل فنصملا قايس مث : لاق

 ‹ هعفر ىلع ةلادلا ةرابعلا هتتاف « فنصملا هرصتخا امل اغإو « عوفرم وهو « عوفرم ريغ

 )١( مهدنع بجاو سيقملاو « ةصحخر هيلع سيقملا ذإ ؛ قرافلا عم سايق هنإف ؛ الك : تلق !

 مهدنع انه تيقوت الو « تيقوت هيف امهيلع حسملا نأ وهو « رخآ قرفو !

 . يبعشلا نع (5/؟) هاورو ؛ مزح نباك ؛ هباحصأو دواد « ةريبجلا ىلع حسملا ري مل ؛ اذلو

 ا اس ل نک ا نإ تدخلت نآل + ناكتزال (8) (

5١١ 



 سابع نبا ثيدح ١5 مميتلا باب 4 ةراهطلا باتك ١

 انم الجر باصأف ؛ رفس يف انجرخ : لاق رباج نع دواد يبأ دنع اهظفلو

 ةصخر يل نودجت له : لاقف هباحصأ لأسف « ملتحا مث « هسأر يف هجشف « رجح

 ‹ تامف ؛ لستغاف « ءاملا ىلع ردقت تنأو . ةصخر كل دج ام : اولاق ؟مميتلا يف

 ا الا

 مميتي نأ هيفكي ناك امنإ . "!لاؤسلا يعلا ءافش امّنإف !؟اوملعي مل ذإ اولأس

 اهيلع حسمي مث« ةقرخ هحرج ىلع  ىسوم كش  بصعي وأ « رصعيو

 . هرخآ ىلإ « «هدسج رئاس لسغيو

 يَّلَصُي ال نأ ةّنّسلا نم : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 5
 ينطقرا دلا ٌهاور . ىَرْخألا ةالّصلل مّمّيَني مث . ًةدحاو ةالص الإ ٠ مُتَيَنلاب ٌلْجَرلا

 . !دج فيعض دانسإب

E وع EEO 

 الإ مميتلاب) ًاضيأ ةأرملاو : (لُجّرلا يّلصُي ال نأ) هعرشو هتقيرط : دارملاو « وب

 (فيعض دانسإب ينطقرادلا هاور . ىرخألا ةالّصلل مميتي مث « ةدحاو ةالّص :

 راسا يعيش دج بنسب رهن رابع ني وسطا اور ع

 تفرع امك .

 . نافيعض ناثيدح رمع نباو « هنع هللا يضر ىلع نع بابلا يفو

 )١( هتصالخو ؛ ("5) «دواد یبا حیحص) ىف هتنيب امك ؛ هريغل نسح ثيدحلا انه ىلإ :

 هيفكي ناك امنإ» : هلوق نود « قيرخ نب ريبزلا قيرط ريغ قيرط نم يور دق ثيدحلا نأ . . .«
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 بجي ال هنأ ملع دقو « ءاملا ماقم ًامئاق بارتلا لعج دق ىلاعت هنأ لصألاو

 ةمئأ نم ةعامج بهذ اذه ىلإو « هلثم مميتلاف « ثدحلا نم الإ ءاملاب ءوضولا

 . اليلد موقألا وهو « مهريعو ؛ ثيدحلا
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 ةشئاع ثيدح _ ١ ضيحلا باب - ٠ ةراهطلا باتك ١

 صيخا ابدا
 الو « ضئاح يهف ًاضيحمو ًاضيح ضيحت ةأرملا تضاح ردصم : ضيحلا

 درو ام هيف قاس ًاباب فنصملا هل دقع « كورتو لاعفأ نم ةيعرش ماكحأ هل تناك

 . هماكحأ نم هيف

 تناك شيبُح يبأ تنب ةمطاف نأ : اًهنع هللا يضر ةشئاَع ّْنَع نفي

 اذإف ؛ فرعي وأ مد ضيا مد نإ : الو هللا لوسر اهل لاقف ‹ٴضاَحَُْت

 هاور . (يّلصو يتَّضَوَتَف ؛ رخآلا ناك اذإف ؛ ةالصلا نع يكسمأف ؛ كلذ ناک

 . متاح وبأ ةركنتساو . مكاحلاو َناَّبح نبا هححصو . يئاسنلاو دواد وبأ

 هطبض مدقت : (شيبح يبأ تنب ةمطاف نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 مدلا نايرج ةضاحتسالا نأ مدقت : (ضاحتست تناك) ضقاونلا باب لوأ يف

 للك ىبنلا تءاج ةمطاف نأ هيف مدقتو « هناوأ ريغ يف ةأرملا جرف نم

 نإ» : غلي هللا لوسر اهل لاقف) ؟ةالصلا عدأفأ  رهطأ الف ؛ ضاحتسأ ةأرما ينإ

 فرع هل : يأ ؛ ءارلا رسكو ةعراضملا فرح مضب : (فرعُي دوسأ مد ضيحلا مد

 فاكلا رسكب : (كلذ ناك اذإف) ءاسنلا هفرعت : يأ ؛ ءارلا حتفب : ليقو « ةحئارو

 ةفصلا كلتب سيل يذلا : يأ : (ٌرخآلا ناك اذإف ؛ ةالّصلا نع يكسمأف)

 « مكاحلاو نابح نبا هححصو « يئاسنلاو دواد وبأ هاور . «يّلصو يئّضوتف)

 «هدج نع « هيبأ نع« تباث نب يدع ثيدح نم هنأل : ("!متاح وبأ هركنتساو

 وهو « ةياورلا هذه ىلع ورمع نب دمحم عباتي مل» :- ۱١١( مقر) «للعلا» ىف امك - هلوقب )١(

 = . «رکنم



 ةشئاع ثيدح ضيحلا باب ٠ ةراهطلا باتك ١
 ي ا 11 ا ري ا ا و عا

 . دواد وبأ ثيدحلا فعض دقو « فرعي ال هدجو

 ؛ ةفصلا كلتب ناك اذإ هنأب مدلا ةفص ىلإ ةضاحتسملا در هيف ثيدحلا اذهو

 مدقت دقو « ةأدتبملا قح يف يعفاشلا هب لاق دقو ‹ ةضاحتسا وهف الإو ء. ضيح وهف

 يعدف ‹ كتضيح تلبقأ اذإف ؛ قرع كلذ اغنإ» : اهل لاق قلي هنأ ضقاونلا ىف

 ؛ ثيدحلا اذه هيفاني الو « «يلصو مدلا كنع يلسغاف ؛ تربدأ اذإو « ةالصلا

 . اهرابدإو ةضيحلا لابقإ تقول انايب «فرعي دوسأ ضيحلا مد نإ» : هلوق نوكي هنإف

 اهتداع تقو يف هنايتإب وأ ء مدلا ةفصب امإ « اهضيح مايأ تزيم اذإ ةضاحتسملاف

 ؛ ةداتعم تناك اهنأ لمتحي هذه ةمطافف « اهتداعب تملعو « ةداتعم تناك نإ

 لابقإب داريف « ةداتعم ريغ وأ « ةداعلاب : يأ ؛ «كتضيح تلبقأ اذإف» : هلوق نوكيف

 . اهريغ قحو « اهقح يف نيفرعملا عامتجا نم عنام الو « ةفصلاب اهتضيح

 . اهب دعولا ىلإ ةراشإ تفلس دق « ةسمخ ماكحأ ةضاحتسمللو ؛ اذه

 ؛ ءاملعلا ريهامج دنع ةضاحتسالا مد نايرج لاح يف اهئطو زاوج : اهنم

 الإ مرحي ال هنألو « عامجلا يف اذكو « امهريغو موصلاو ةالصلا يف رهاطلاك اهنأل

 نمو « يبهذلاو « مكاح لا هححص دقو « هب هدرفت رضي الف ؛ ثيدحلا نسح اذه دمحم : تلق =

 . (188 ‹ 584) «دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ يوونلاو « مزح نبا هلبق

 . متاح يبأ راكنتسال حيحصلا ليلعتلا وه متاح ىبأ نع هانركذ امو

 هيلع تملكت «رخآ ثيدح وه تباث نب يدع ثيدح نل ؛ هنم مهوف ؛ حراشلا هركذ ام امأو

 . )3١1١( «دواد يبأ حيحص» ىف

 !! (؟١75/1) «راطوألا لين» يف يناكوشلا مهولا اذه يف حراشلا عبت دقو
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 سيمع تنب ءامسأ ثيدح -6 ضيخلا ناب ٠ ةراهطلا اتك ١
 مص “کا اا اا

 اهيتأي ةضاحتسملا : سابع نبا لاق« اهعامج ميرحتب ليلد تأي ملو « ليلد نع -
 . مظعأ ةالصلا ؛ تلص اذإ ٠ اهجوز

 اهلا ا هارب ىهو « راج اهمدو ةالصلا اهل تزاج اذإ : ديري |
 اا

 لبق اهجرف لسغتف « سجنلاو ثدحلا ةراهط يف طايتحالاب رمؤت اهنأ : اهنمو
 ًاليلقتو ةساجنلل ًاعفد ؛ ةقرخ وأ « ةنطقب اهجرف وشحتو « مميتلا لبقو « ءوضولا
 ‹ تمّجلتو «اهجرف ىلع كلذ عم تّدش ؛ كلذب مدلا عفدني مل نإف ؛ اهل
 وه امنإو  اهيلع بجاوب سيلو « ةلوطملا بتكلا يف فورعم وه امك ؛ ترفثتساو
 . كلذ دعب أضوتت مث « ةردقلا بسحب ةساجنلل اليلقت ؛ ىلوألا

 ذا روتيسسملا دنع ةالصلا تقو لوخد لبق ءوضولا اهل سيل هنأ : اهنمو

 . ةجاحلا تقو لبق اهميدقت اهل يلف ؛ ةيرورض اهتراهط

 يف سلْجَتلَو» : دواد يبأ دنع سْيَمُع تن ءاَمْمأ ثيدسح يفو - ۸

 ؛ًادحاو ًالْسْص ِرْصَمْلاوٍرْهَظلل ْلسَمفَمْلف ء امل قف ةَرْفص تأر اذإف ؛ نكرم
 9ر

 ادحاو الْسُع رجفلل لستْغَتو ًادحاو الس ءاشعلاو برغملل لِسَمَْتو

 . «كلذ نيب اميف أضوتتو

 . "ةانثملا نوكسو ميملا حتفو ةلمهملا مضب : (سيمع تنب ءامسأ ثيدح يفو)

 . ةشبحلا ضرأ ىلإ هعم ترجاه « رفعج ةأرما يه « ةلمهم نيسف ةيتحتلا

 ركب وبأ اهجوزت رفعج لتق امل مث « هللا دبع مهنم « ادالوأ كانه هل تدلوو
 يضر بلاط يبأ نب يلع اهجوزت ركب وبأ تام الو , ًادمحم هل تدلوف « قيدصلا
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 سيمع تنب ءامسأ ثيدح - ١١8 ضیحلا باب - ٠ ةراهطلا باتك ١

 هلبق ام ىلع فطع وه : (سلجتلو» : "ادواد يبأ دنع) ىيحي هل تدلوف « هنع هللا

 دواد يبأ ظفل يف نكل « ءامسأ ثيدح رطش قاس اغإ فنصملا نأل ؛ ثيدحلا ىف

 . واو نودب هرخآ ىلإ « «سلجتل ؛ ناطيشلا نم اذه ! هللا تاحبس» : اذكه 0

 اهيف لسغت يتلا ةناجإلا ؛ ميملا رسكب : (نكرم يف) «مارملا غولب» ةخسن يفو

 اهنإف ؛ ءاملا اهيلع بصتف « هيف دعقت يذلا : (ءاملا َقْوَف ةرفص تأر اذإف) ايلا

 برغل ليو ادخار الكف لاو رهطلل لما ) نالا قرف فصلا هت

 . («كلذ نيب اميف ًاضوتتو « ادحاو ًالْسُع رجفلل لستغتو «ادحاو الغ ءاشعلاو

 ةليللاو مويلا يف لاستغالاب رمألا هيف الا ةنمح ثيدحو « ثيدحلا اذه

 ‹ ررغملاو رهظلا ترخأ اذإ دارملا نأ ةنمح ثيدح ىف نّيب دقو « تارم ثالث

 . ةضيرف لكل تلستغا ؛ تتقو اذإ اهنأ هموهفمو

 : ءاملعلا فلتخا دقو

 لكل لاستغالا اهيلع بجي هنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع يورف

 . ةالص

 هلع هنأ ةياور : اولاقو « كلذ اهيلع بجي ال اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 تيد وه لب ٤ ليقو اغمق يقويبلا نيو + يفض + ةالسب لكلا لسغلا

 لاق كلذكو 1 ملسم طرش ىلع مايخص هدانسإو 1 («دواد یا ميحصاا نم - 7٠00 مقر )1(

 . «حرشلا» يف ىتأي أمك < يرذنملا ةيسحجو « مرج نبا هححص و « يبهذلاو ٠ مكاحلا

 ىف هتنيب امك ؛ رجح نباو « ميقلا نبا هاوقو . مزح نبا هححصو « حيحص ثيدحلا لب )۲(

 : )۳۰۲( «دواد ىبأ مما



 شحج تنب ةَنْمَح ثيدح ١140 ضیحلا باب- ٠ ةراهطلا باتك ١

 . ةالص لكل ًأضوت اهنأ : شيبح ىبأ تنب ةمطاف ثيدحب خوسنم

 نإ : يرذنملا لاق هنإ مث ءرخأتملا ةفرعم ىلإ جاتحي خسنلا نأ الإ : تلق

 تنب ةمطاف ثيدحو اهثيدح نيب عمجلاف « نسح سيمع تنب ءامسأ ثيدح

  هراصتقاو ‹ هب ةمطاف رمأ مدع ةنيرقب بودنم لسغلا نإ : لاقي نأ شيبح يبأ

 . اذه ىلإ يعفاشلا حنج دقو « بجاولا وه ءوضولاف « ءوضولاب اهرمأ ىلع

 ريق IEE تنك تلاق شْخَج تب ةَنْمَح نعو

 ‹ ناطيشلا نم ةضكر يه امنإ» : َلاَقف « هيتفَتْسأ قلي يبنلا تبَتأف ‹ ةديدش

 ةعبرأ يلصف ؛ تأقْئتْسا اذإف « يلستغا مث «مايآ ةَعْبَس وأ « مايأ ةتس يضيحتف

 كل ذكو « كئزجُب كلذ نإف ؛ يّلصو يموصو « نيرشعو ةثالث وأ « نيرشعو

 يلجَعتو رهظلا يِرْخْوُ م نأ ىلع تيوق نإف ؛ ءاسنلا ضيحت امك ؛ يلعفاف

 مثءًاعيمج َرْصَعْلاو رهظلا يلصُتو « نيرُهطت نيح يلسَتْفَت مث رد

 . يلعفاف « نيتالّصلا َنيب نيعمهتَو َنيِلسَمْفَت مث ء ءاشعلاو برملا نيرخؤت
 ةسمحلا هاور . «يلإ نيرمألا بج وهو : لاق « َنيلَصْتو حّبصلا عم نيلستغتو

 . يراخبلا هنسحو ‹ يذمرتلا هححصو ؛ يئاسنلا الإ

 حتفب : سب تنب) نونف ميملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : (ةنمح نعو)
 ةأرماو « نينمؤملا مأ تخأ يه . ةمجعم نيشف ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميجلا

 ننس)» ىف ا OP تلاق) هللا ديبع نب ةحلط

 :هيتفتسأ قلي يبنلا تيتأف) اجث جثأ انإ : تلاق اهترثكل نایب : «دواد يبأ

E ESف  
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 شحج تنب ةَنْمَح ثيدح ۱۲۹ ضیحلا باب- ٠ ةراهطلا باتك ١
 ا ا ا لا ل و سلا

 تراصو « اهتداع اهاسنأ ىتح « اهتالصو اهرهطو اهنيد رمأ يف اهيلع سيبلتلا

 ؛ لذاعلا : هل لاقي قرع هنأ نم مدقت ام يفاني الو « هنم ةضكر اهنأك ريدقتلا ىف

 هنم ةضكر اهنأ رهظألاو « رجفنا ىتح « هضكر ناطيشلا نأ ىلع لمحي هنأل

 مث « مايأ ةعبس وأ « مايأ ةتس يضيحتف) هيلع اهلمح نم عنام ال ذإ ؛ ةقيقح

 ةتس ضيحلا مايأ تناك نإ : (نيرشعو ةعبرأ يلصف ‹ تأقنتسا اذإف ؛ يلستغا

 ام : يأ : (يلصو يموصو) ةعبس ضيحلا مايأ تناك نإ : (نيرشعو ةثالث وأ)

 لبقتسي اميف : (يلعفاف كلذكو , كئزجي كلذ نإف) عوطتو « ةضيرف نم تئش
 يف : (ءاسنلا ضيحت امك) «رهش لك يلعفاف» : دواد يبأ ظفلو ءروهشلا نم

 درلا هيف « «نهرهطو نهضيح تاقيم « نرهطي امكو» : ةدايز «دواد ىبأ ننس»

 رهظلا يرخؤت نأ ىلع) تردق : يأ : (تيوق نإف) ءاسنلا لاوحأ بلاغ ىلإ اهل

 يرخؤت نأ ديري ‹ «رصعلا يلجعتو» : هلوقو ‹ دواد يبأ ظفل اذه : (رصعلا يلجعتو

 يف هب يتأتف رصعلا يلجعتو « هجورخ لبق اهتقو رخآ يف اهب ىتأتف : يأ ؛ رهظلا

 ايروص ًاعمج امهنيب تعمجو « اهتقو يف ةالص لكب تتأ دق نوكتف « هتقو لوأ
 هظفل لب ؛ «دواد يبأ ننس» يف سيل ظفللا اذه : (نيرّهطت نيح يلستغت مث)

 ؛ ًايروص ًاعمج : يأ ؛ «رصعلاو رهظلا نيتالصلا نيب نيعمجتف نيلستغتف» : اذكه

 تفرع امك ؛ دواد يبأ ظفل ريغ اذه : (ًاعيمج رصعلاو رّهَظلا يلصتو) تفرع امك

 نيلجعتو برغملا نيرخؤتو» : دواد يبأ ظفل : (ءاشعلاو برغم نیرحخؤت مث)

 نيلستغت مث) تفرع امك ؛ كلذ فذح فنصملا نم نسحي ناك امو « «ءاشعلا

 : يأ : (لاق ‹ نيلصتو حبصلا عم نيلستغتو . يلعفاف نّيتالّصلا نيب نيعمجتو
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 شحج تنب َةَنُمَح ثيدح ١١4 ضیحلا باب - ٠ ةراهطلا باتك ١

 لاق هنأ الإ لي همالك نم هنأ : هرهاظ : («يلإ نيرمألا بجعأ وهو) هِي يبنلا
 بجعأ اذه : ةنمح تلاقف : لاق ليقع نبا نع "!تباث نب ورمع هاور : دواد وبأ

 هححصو « يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور) كلي يبنلا لوق نم هلعجي مل ىلإ نيرمألا
 ش ("يراخبلا هنسحو « يذمرتلا

 ضعب كرت دق : ىباطخلا لاق : «دواد ىبأ ننس رصتخم» ىف يرذنملا لاق

 ركب وبأ لاقو « كاذب سيل هيوار ليقع نبا نأل ؛ ثيدحلا اذهب لوقلا ءاملعلا

 . هب جاجتحالا يف فلتخم وهو « ليقع نب دمحم نب هللا دبع هب درفت : يقهيبلا
 . هجام ٠ نباو « يدمرتلا هجرخأ دقو <« همالك رخآ اذه

 ا ايا لاقوت؛ حسيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

 اة يم و ا جم

 ا حيحص ريع ؛ د ا اا

 ىبأ ظفل ريغ لقن فنصملا نأ دواد ىبأ ةياور ظفل نم هانقس ام تفرع دقو « ةمئألا

 : هلوقب تاياورلا هتقلطأ ام دييقت نم دب ال نكلو ‹ ةسمخلا دحأ ظافلأ نم دواد

 ؛ كلذ لا وک اهدشرأ 5 ؛ (رصعلا نيلجعتو» : لاق امك « «ءاشعلا نيلجعتو»

 . اهتقو لوأ يف هذهو 4 اهتقو رخآ يف هذه « اهتقو يف و ةالص لكب نايت إلا لا

 ًابعي الف ؛ لَو هلوق نم هولعجف ؛ ةاورلا رئاس هفلاخ دقو ؛ فيعض اذه ورمع : تلق )١(

 > ! هتفلاخم

 : لاق هنأ يراخبلا نع لقن مهضعب ناك نإو ؛ دانسإلا ةهج نم باوصلا وهو : تلق (۲)
 ظ ( ! يذمرتلا لاق امك ؛ «حيحص نسح»
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 ةشئاع ثيدح _ ٠۰ ضيخحلا بابد-٠ ةراهطلا باتك ١

 .(وأ» ةملك هيف تسيل « «مايأ ةعبس وأ « مايأ ةتس» : ثيدحلا يف هلوقو

 نهنمف « نيددعلا دحأ ءاسنلل نأب مالعإلل لب ؛ رييختلل الو « يوارلا نم ًاكش

 برقأو « اهنس يف يه نم ىلإ عجرتف « ًاعبس ضيحت نم نهنمو « ًاتس ضيحت نم

 وه امنإو « اهيلع بجاوب سيل هنأب رعشي « «تيوق نإف» : هلوق مث ء اهجازم ىلإ

 نع لاستغالا دعب ةالص لكل ءوضولا وه امنإ بجاولا نإف ؛ الإو ء اهل بودنم

 الج اهدشرأ يذلا لوألا رمألا وهو « مايألا ةعبسلا وأ « ةتسلا رورمب ؛ ضيحلا

 نم كنع أزجأ ؛ تلعف امهيأ ؛ نيرمأب كرمآ» : ثيدحلا ردص ىف نإف ؛ هيلإ

 ضيحت اهنأ : لوألا رمألا اهل ركذ مث , «ملعأ تنأف ؛ امهيلع تيوق نإو ءرخآلا

 ًاضوتت اهنأ ملع دقو ‹ فنصملا هركذ امك ؛ ىلصتو لستغت مث «ًاعبس وأ «اتس

 هركذ دقو « ةياورلا هذه يف هركذي ملف« ضقان « مدلا رارمتسا نأل ؛ ةالص لكل

 . تفرع امك ؛ لاستغالاو « نيتالصلا عمج يف يناثلا رمألا ركذ مث « اهريغ يف

 امهدحأ تقو يف نيتالصلا عمج حابي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 اهل حبي ملو « كلذ اهل حابي نم لوأ ةضاحتسملا تناكل ؛ رذعل حيبأ ول ذإ ؛رذعلل

 . تفرع امك ؛ تيقوتلاب اهرمأ لب ؛ كلذ

 ىلإ تكش شخَج تب ةبيبح مآ نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 2

 مث« كتضيح كسبت تناك ام َرْدَق ينكما» : لاقف « ملا ب هللا لوسر

 . ملسُم هاور . ةالص لكل َلسَتْعَت تناكف « «ىلسّتغا

 نم هريغو دواد يبأل يهو ؛ «ةالص لكل يئضوتو» : يراخبلل ةياور يفو

 . رخأ هجو
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 ةشئاع ثيدح ضيخحلا باب - ٠ ْ ةراهطلا باتك ١
 ا ا اا ااا ا

 تنب) ةحوتفملا ةلمهملا ءاحلاب : (ةبيبح م نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 تحخأ يهو « ءاه ريغب بيبح مأ اهتينكو « ةبيبح اهمسا نأ حصألا : ليق : (شحج
 ردق يثكما» : لاقف  مدلا هلي هللا لوسر ىلإ تكش) اهثيدح مدقت يتلا ةنمح

 : («يلستغا مث) مدلا نايرج رارمتسا لبق : يأ : (َكُتَضْيَح كسبحت تناك ام
 رمأ ريغ نم : (ةالص لكل لستغت تناكف) ضيحلا نع جورخلا لسغ : يأ

 م ‹ «ةالص لكل يئضوتو» : يراخبلل ةياور يفو « ملسم هاور) كلذب اهل هي هن

 تحت تناك ةبيبح مأ : (رخآ هجو نم هريغو دواد يبأل) ةياورلا هذه : يأ : (يهو

 مأو « ةنمحو « نينمؤملا مأ بنيز : ثالث شحج تانبو « فوع نب نمحرلا دبع

 نأ ىلع لدي ام يراخبلا ركذ دقو « نهلك تاضاحتسم نك نهنإ : ليق « ةبيبح
 يهف « تاضاحتسم ثالثلا نأ حص نإف ؛ ةضاحتسم تناك نينمؤملا تاهمأ ضعب

 . ةوسن رشع نغلبف « و
 . اهتداع مايأ يهو « تافرعملا دحأ ىلإ ةضاحتسملا غاجرإ ىلع ليلد ثيدحلاو

 مدلا ةفص وأ ‹ ةضاحتسالا لبق اهل تناك يتلا ةداعلا امإ ؛ تافرعمل نأ تفرعو

 لابقإ وأ « ةعبسلا وأ  مايألا ةتسلا نم ءاسنلل يتلا ةداعلا وأ « فرعي دوسأ هنوكب

 عقو اهيأبف « ةضاحتسملا ثيداحأ يف تمدقت دق هذه لك « اهرابدإو ةضيحلا

 تاذ تناك ءاوس « هب تلمع - نيقيلا ال نظلا لوصح دارملاو - ضيحلا ةفرعم

 نظ اهل لصحي ام الإ دارملا سيل لب ؛ ثيداحألا قالطإ هديفي امك ؛ ال وأ « ةداع

 نظ لصح ىتم مث , اهقح ىف ىوقأ ناك « تارامألا تددعت نإو « ضيح هنأ

 ايروص ًاعمج عمجت وأ  ةالص لكل أضوتت مث « لسغلا اهيلع بجو ؛ ضيحل ا لاوز

 : هرصع ىف تاضاحتسملا ءاملعلا دع دقو « بليز
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 ةيطع مأ ثيدح ١ ضيحلا باب- ٠ ةراهطلا ناتك ١

 يف صنلا هب دري مل اذه ؟ءوضولاب يروصلا عمجلا عمجت نأ اهل لهو « لسغلاب
 . هريغ نم دحأ لكل هزاوج مولعم هنأ الإ « اهقح

  ًاضيأ هنع توكسم اذهف ؟ةضيرفلا ءوضوب لفاونلا يلصت نأ اهل له اّمأو
 . "هلک كلذ يف نوفلتخم ءاملعلاو

 ١١ ائّيش رهطلا دعب ةرفّصلاو ةَردكلا دعت ال انك : تلاق ةيطع أ نعو .

 هل ظفللاو , دواد وبأو يراخُبلا هاور .

 نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفو نونلا مضب ؛ ةبيسن اهمسا : (ةيطع مأ نعو)
 تعياب « ةيراصنألا ثراحلا تنب ليقو « بعك تنب « ةدحوملا حتفو ةيتحتلا ةانثملا

 ‹ لي هللا لوسر عم وزغت تناكو « تايباحصلا رابك نم تناك « لكي يبنلا
 نولب وه ام : يأ : (ةردكلا دعن ال انك : تلاق) ىحرجلا يوادتو ‹ ىضرملا ضّرت

 رارفصا هولعي ديدصلاك ةأرملا هارت يذلا ءاملا وه : (ةرفصلاو) ردكلا خسولا ءاملا

 هدعن ال : يأ : (ائّيش) فوفحلاو « ءاضيبلا ةصقلا ةيؤر دعب : ئأ : (رهطلا دعب)

 . (هل ظفللاو  دواد وبأو يراخبلا هاور) ًاضيح

 ؛ علي ىبنلا ىلإ عفرلا مكح هل : ليقف « ءاملعلا هيف فلتخا دق « انك : اهلوقو

 « يراخبلا يأر اذهو « هنم ًاريرقت نوكيف ؛ هملع عم لِي هنامز يف انك : دارملا نأل

 سيل امل مكح ال هنأ ىلع ليلد وهو « ةجح نوكيف ؛ ثيدحلا ءاملع نم هريغو

 فاقلا حتفب ؛ ةصقلا ىرت نأ دعب ًاضيح دعي الف ؛ فرعي دوسأ ظيلغ مدب

 هركذ امك ؛ اذه ةشئاع ثيدح رهاظ ىلع ؛ ةالص لكل ًاضوتت اهنأ ىلع روهمجلاو : تلق )١(
 . (188ص) (ضقاونلا) يف اهثيدح دنع حراشلا
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 ةشئاعو سنأ اثيدح 61 ضیحلا باب-٠ ةراهطلا باتك ١

 دعب محرلا نم جرخي ضيبألا طيخلاك ءيش هنإ : ليق ؛ ةلمهملا داصلا ديدشتو

 موهفمو « ًافاج محرلا هب ىشحي ام جرخي نأ وهو « فوفجلا دعب وأ « مدلا عاطقنا

 : يأ ؛ ائيش ةرفصلاو ةردكلا دعت هلبق نأ : نيرمألا دحأب : يأ ؛ رهطلا دعب : اهلوق

 . عورفلا يف فورعم ءاملعلا نيب فالخ هيفو . ًاضيح

 مل مهيف ُةأْرْلا تّضاَح اذإ اوناك دوهيلا نأ : ةنع هللا يضر سّنأ نعو 7
 . ملسُم هاور . «حاكنلا الإ ءيش لك اوُعَتْصا» : كلي يبنلا لاقف « اهوُلكاؤُي

 مل مهيف َةَأْرْلا تضاح اذإ اوناك دوهيلا نأ : هنع هللا يضر سّنأ نعو)
 : (ملسم هاور . «حاكنلا الإ ٍءيش لك اوعنصا» : قلك يبنلا لاقف ‹ اهولكاوُي

 يف ءاسنلا اوراق ىا وه ل : ىلاعت هلرق نمدارلا يدع تيدملا

 لازتعالا نم هب رومأملا نأ « [۲۲۲ :ةرئقبلا] ] 4َنْرَهْطَي ىتح هور الو ضيحَملا

 ‹ هل نهوبرقت الو « نهحاكن اولزتعا : يأ ؛ حاكنلا وه « نابرقلا نم هنع ىهنملاو

 ناك دقو « زئاج كلذ ريغو . ةعجاضملاو ‹ ةسلاجماو , ةلكاؤملا نم كلذ ادع امو
 امك ءاينولكاور الو.« اهترعماجب الودي دحلاو تيب ىف ئالا نوتكاسي ال دوهبلا

a0 ظ مي نار  

 ظ ف 217 اذه هحابأ دقف ؛ نهنم عاتمتسالا اّمأو

 ينمي او هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 2 7

 . هيلع قفتم . ”رضئاح اَنأو ينشاف تف

 ؛ُرنأَف ينْرُمأَي هلل هللا لوسر ناک : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 نود اميف يترشبب هترشب قصلي : يأ : (هيلع قفتم . ضئاح اأو ينرشاَبيف
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 سابع نبا ثيدح - ٤ ضیحلا باب- ٠ ةراهطلا باتك ١

 ‹ةرشبلاب ةرشبلا قاصلإ هيف انإ ءاهنم عتمتسي هنأب حيرصب سيلو «رازإلا

 : هتجحو « ضعبلا هزاجأ ؛ جرفلا ريغ يف ةرسلاو ةبكرلا نيب اميف عاتمتسالاو

 هتهاركب ضعب لاقو 2« ثيدحلا اذه موهفمو ؛ «حاكنلا الإ ءىش لک اوعنصا»

 : ليلدلل ىلوأ لوألاف < هميرحتب رخآو

 . هذيفي امل a ةقدصلا هيلع بج : ليقو

 يذلا يف هلي هللا لوسر نع اًَمهنع هللا يضر سابع نبا نعو _-

 هاور . «رانيد دمع رار يو لاف ضئاج يهو هتأرما يتأي

 .:ةففو امهريغ حجرو “)ناطقلا نباو مكاحلا هححصو ؛ للا

 يتأي يذلا يف - 2 نع امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ةا هاور . «رانيد بصي دا وراتب قادصتي» : لاق ضئاح يهو ُهَنَأَرْما

 . سابع نبا ىلع : (هَقْقَو اَمُهُريغ حجرو , ناطَقلا نباو مكاحلا هححصو

 ‹ «حيحصلا» ىف اهلاجرل جرخ يتلا يهو « اهادحإ هذه تاياور هيف ثيدحلا

 انذخأل « ًاتباث ثيدحلا اذه ناك ول : يعفاشلا لاق دقو ‹ ةبرطضم كلذ عم هتياورو

 دقو « ًادج ريثك هنتمو ثيدحلا اذه دانسإ يف بارطضالا : فنصملا لاق « هب
 ىلع ًاسايق ةبقر قتعي : الاق نكل « ديعسو « نسحلا ةقدصلا باجيإ ىلإ بهذ

 . ناضمر يف عماج نم

 . رانيد فصنب وأ « رانيدب قدصتي لب : امهريغ لاقو

 (دواد يبأ حيحص» رظنا؛ باوصلا وهو“ نورحآ ةعامجو )١(
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 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح _ ٥ ضيحلا باب - ٠ ةراهطلا باتك ١

 ‹ لسرم اذه نأ اومعزو « هيلع ءيش ال ملعلا لهأ رثكأ لاق : يباطخلا لاقو

 . فوقوم وأ

 ةمذلا نأو « ثيدحلا اذه بارطضا بجوي مل نم ةجح : ربلا دبع نبا لاقو

 عفدم ال « ليلدب الإ هريغ الو نيكسمل ءيش اهيف تبثي نأ بجي الو « ةءاربلا ىلع

 هل حص نم امأ : تلق . ةلأسملا هذه يف مودعم كلذو « هيلع نعطم الو « هيف

 هرقأو ٠ هيف نعطلا قرط نع باجأو « هحيحصت يف رظنلا نعمأ هنإف ؛ ناطقلا نباك
 مل نم اّمأو « هب لمعلا نع هلرذع الف ؛ (ماملإلا» هباتك يف هاوقو ‹ ديعلا قيقد نبا

 . ةجحلا هب موقت الف ؛ ةمذلا ةءارب لصألاف «ربلا دبع نباو « يعفاشلاك هدنع حصي

 : خلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ير دخلا ديعس يبأ نعو 3

 ثيدح يف ؛ هيلع َقفَتُم . «؟مُصَت ملو لص مل ؛ةأْرْلا تّضاَح اذإ سيلأ»

 . ليوط

 أ : للك هللا لوُسر لاق : لاق هنع هللا يضر يدخل ديعس يبأ نعو)

 . (ليوط ثيدح يف ؛ هيلع قفتُم . «؟مصَت ملو ؛ لّصُن مل ؛ ةأرملا تضاح اذإ

 : ظفلب رمع نبا ثيدح نم ملسم هاور , «اهنيد ناصقن نم كلذف» : هماق

 وهو « «اهنيد ناصقن اذهف ؛ ناضمر رهش يف رطفتو ؛ يلصت ام يلايللا ثكمت»

 وهو « اهيلع نابجي ال امهنوكو « ةالصلاو موصلا كرت ىلع اهريرقت ديفي رابخإ
 رخأ ةلدأل ؛ مايصلا ءاضق بجيو « ضيحلا لاح نابجي ال امهنأ يف عامجإ

 الو ‹ ضئاحل دجسملا لحأ ال» : ثيدحلف ؛ دجسملا لخدت ال اهنوك امأو

 1 مدقتو 4 (بنح
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 .ةشئاع ثيدح 55 ضيحلا باپ ٠ ةراهطلا بناتك ١

 بنجلا الو . ضئاحلا أرقت الو» : رمع نبا ثيدحلف ؛ نآرقلا أرقت ال اهنأ امأو

 . لاقم هيف ناك نإو , «نآرقلا نم ًائيش

 . هدهاوش تمدقتو مدقت ؛ مزح نب ورمع ثيدحل فحصملا سمت ال كلذكو

 ال ْذِإ ؛ يرحتلا ةجرد غلبت مل نإو ءركذ ام لكل ةهاركلا نع رصقت ال ثيداحألاو

 . يرحتلا يف ةحيرص ريغ اهظافلأ ةلالدو « اهقرط يف لاقم نع ولخت

 لاقف « ُتضح فرس انج امل : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 7

 . «يرْهْطَت ىح « تّيَبلاِب يِفوُطَت ال ْنأَرْيَغ حاحا ُلَمْفَي ام يلعفا» : فِي 'يبنلا

 . ليوط ثيدح يف « هيلع قفتم
 . عادولا ةجح مانع : يأ : (انئج امل : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ؛ ءافف ءارلا رسكو ةحوتفم ةلمهملا نيسلاب : (فرس)
 و ا رو ال يح يس يدوس يسرا

 ؛ تْيَبلاِب يفوطت ال نأ ريغ , جاحلا ُلَعْفَي ام يلعْفا» : كلي يبنلا لاقف « تضح)

 . (ليوط ثيدح يف هيلع قفتم . «يرهطت ىتح
 لاعفأ عيمج اهنم حصي ضئاحلا نأ ىلع ليلد هيفو « كلي هجح ةفص هيف

 . هيلع عمجم وهو « تيبلاب فاوطلا ريغ جحلا

 اهنوكل : ليقو « ةراهطلا فاوطلا طرش نم نأل : ليقف « هتلع يف فلتخاو

 ؛ اهنم ناحصي ال امهنأ ملع دقف ؛ فاوطلا اتعكر اًمأو , دجسملا لوخد نم ةعونم

 . ةراهطلاو فاوطلا ىلع ناتبترم امه ذإ
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 ةملس مأو ذاعم اثيدح ۔ ۱۳۸ ء۷ ضیحلا باب - ٠ > ةزاهطلا باتك . ١

 نم لجّرلل لحي ام
 . هفعضو دواد وأ هاور . «رازولا قوف ام» : لاقف ؟ضئاح يهو « هتأرما

 ‹ ةمجعم لاذ هرخآ ةفيفخ ةلمهم نيعف ميملا مضب : (لبج نب ذاعم نعو)
 ةبقعلا دهش نم دحأ « يجرزخلا يراصنألا « لبج نب ذاعم نمحرلادبع وبأ وهو

 ؛ ايضاق نميلا ىلإ غلي هثعبو , دهاشملا نم اهريغو « اردب دهشو «راصنألا نم

 ءالجأ نم ناكو « نميلاب لامعلا نم تاقدصلا ضبق هيلإ لعجو « اك

 نلف كامن( ف ي داعب اقا ىلع روض اا ي لوب احا

 لا لأس هنأ لج نب ذاعُم نعو ۳۴۷
 م -

 ةنس نوثالثو نامث هلو « ةرشع عبس : ليقو « ةرشع ىنامث ةنس ساومع نوعاط

 ام» : لاقف ؟ضئاح ىهو « هتأرما نم لجرلل لحي ام : يي ىبنلا لأس هنأ)

 0. ئوقلاب سيل : لاقو : (هفعضو دواد وبأ هاور . «رازإلا قوف

 : ةبكرلاو ةرسلا نيب ام وهو « رازإلا لحم ةرشابم يرح ىلع ليلد ثيدحلاو

 وهو ۽ مدقت 3 «حاكنلا الإ ءىش لك اوعنصا» : ثيدح هضراع دق ثيدحلاو

YEمدقتو « ىلوأ ناكل ؛ هيلإ ع اع يو  

 - م ع

 دوغ ىلع لقا هس ا ۱۳۸

 يبأل ظفللاو « يئاسنلا الا + ةا و نيعيرأ اهسافن دعب ی

 . مكاحلا هحّحّصو . سافتلا ةالص ءاضقب لي يبنلا اهرُمأي ملو : ظفل يفو

 يبنلا دهَع ىلع ُدْعَقَت ءاسفتلا تناك : اًهنع هللا يضر َةَمَلَس مَا نعو)
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 يبأل ظفللاو , يئاسنلا الإ ءةسمخلا هاور . ًاموي نيعبزأ اًهسافن َدْعَب و
 هحّحّصو . سافثلا ةالص ءاضقب لي يبنلا اهرُمأي ملو : ظفل يفو . دواد
 ۰ ٠ .(مكاحلا

 نإ : ءاهقفلا يفنصم نم ةعامج لوق : يوونلا لاق نكل « ةعامج هفعضو
 سنأ ثيدح نم هجام نبا دنع دهاش هلو « مهيلع دودرم ؛ فيعض ثيدحلا اذه

 . كلذ لبق رهطلا ىرت نأ الإ « ًاموي نيعبرأ ءاسفنلل تقو قلي هللا لوسر نأ
 يف ءاسنلل لج هللا لوسر تقو : صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح نم مكاحللو

 ظ . اموي نيعبرأ نهسافن

 بيقع جراخلا مدلا نأ ىلع لدتو < انفع اهم دس تردا لا ليف

 مل نإو ‹ موصلا نعو ةالصلا نع ةأرملا هيف دعقت أموي نيعبرأ رمتسي همكح ةدالولا
 . هريغ نم ديفأ دقف ؛ ثيدحلا هب حرصي

 . هلقأل ّدح ال هنأو ,. ترهط ؛ كلذ لبق رهطلا تأر اذإ اهنأ سنأ ثيدح دافأو





 ةالصلا باتك . ؟

 تيقاوملا باب د ١

 اهلامتشال ؛ ءاعدلا مساب ةيعرشلا ةدابعلا هذه تيمس « ءاعدلا : ةغل ةالصلا

 هذه ءادأل هللا هنيع يذلا تقولا : هب دارملاو . تاقيم عمج : تيقاوملاو « هيلع

 . نامزلا نم لعفلل دودحلا ردقلا وهو « ةدابعلا

 ر» : لاق هلو َىَبنلا نأ : امهنع هللا يضر ورْسَ نب هللا دبع نع 68
 :ويمعلا تقو ٌرْضحي مل ام هلوطك ل لا لظ تاکو 0 ثلار اذإ رهظلا

 . قفشلا بغي مل ام برغل ةالص تقوو ٠ تقلا دف ااا تلوز

 عولط نم حبصلا ة ةالص تقوو < طسوألا ليلا فصن ل ءاشعلا ةالص تقوو

 . ملسم اور . «سمّشلا علطت مل ام رجفلا

 تقو»:لاق لل يبنلا نأ :امهنع هللا يم رع

 هدارأ يذلا د كولدلا وهو . نرغملا ةهج ىلإ تيلاق# (سمسشلا تلاز اذإ رهظلا

 اظ ناكو) «[۷۸ : ءارسإلا] 4سمشلا كولدل ةالصلا 08 2 لا

 اذهف ؛ هلم ءيش لك لظ ريصي ىتح , اهتقو رمتسيو : يأ : (هلوطك لجّرلا
 امك « «تلاز» ىلع ؛فطع « «ناكو» : هلوقف ؛ هرخآو 1 تقو لوأل فيرعت

 رضحي مل ام) هلثم لجرلا لظ ةروريص ىلإ رهظلا تقو رهتسيو : يآ ؛ هانررق
 اذه موهفم هديفي امك « هلثم ءيش لك لظ ريصمب هروضحو : (رصعلا تقو

 هرخآ نيع دقو : (سمشلا ٌرفْصَت مل ام) رمتسي : (رصعلا تقوو) هريغ حيرصو
 طوقس دنع نم : (برغملا ةالص تقوو) هيلثم ءىشلا لظ ريصمب « هريغ يف
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح - ۹ تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك ١

 ةرمحلاب هريسفتو « رمحألا : (قفشلا ٍبغَي مل ام) رمتسيو « سمشلا صرق
 فطن ىلإ) رمتسيو « قفشلا ةبوبيغ نم : (ءاشعلا ةالص تقوو) اصن يتأيس
 عولط نم) هلوأ : (حبصلا ةالص تقوو) لوألا هب دارملا : (طسوألا ليللا

 اذإف» : ملسم يف همامت : (ملسم هاور . «سمشلا علطت مل ام) رمتسيو : (رجفلا

 . «ناطيشلا ينرق نيب علطت اهنإف ؛ ةالصلا نع كسمأف « سمشلا تعلط

 رهظلا تقو لوأف « ارخخآو « الوأ ؛ ةسمخلا تاقوألا رثكأ نييعت دافأ ثيدحلا

 . هلثم ءيشلا لظ ريصم هرخآو « سمشلا لاوز

 هنكلو « رصعلا لوأ وهف كلذك راص اذإو « ًاليثمت ثيدحلا يف لجرلا ركذو

 هديفي امك ؛ امهل ًاتقو نوكي هنإف ؛ تاعكر عبرأل عستي امردق يف رهظلا هكراشي

 هب ىلصو « لاوزلا دعب لوألا مويلا يف رهظلا هلي َّىِبَّنلاب ىلص هنإف ؛ ليربج ثيدح
 لظ ريصم دنع رهظلا هب ىلص يناثلا مويلا يفو « هلثم ءيشلا لظ ريصم دنع رصعلا

 كلذ نأ ىلع لدف « لوألا مويلا رصعلا هيف ىلص يذلا تقولا ىف ؛ هلثم ءيشلا

 ‹ هتبثأ نمف ؛ فالخ هيفو « كرتشملا تقولا وه اذهو ‹ رصعلاو رهظلا هيف كرتشي تقو

 راص نيح يناثلا مويلا يف رهظلا 5 ىلصو : هلوق لوأت هافن نمو « هتعمس ام هتجحف

 . ديعب وهو ‹ تقولا كلذ يف رهظلا ةالص نم غرف هانعم نأب ؛ هلثم ءيشلا لظ

 تقوب سيل رارفصالا دعبو «‹ سمشلا رارفصا ىلإ رصعلا تقو رمتسي مث
 ؛ ةعكر ْعسَت ةيقب ىلإ ءادأ لب : ليقو « ةفينح وبأ هلاق امك ؛ ءاضق تقو لب ؛ ءادألل

 . «رصعلا كردأ دقف ؛ سمشلا بيغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم» : ثيدحل

 « نيخيشلا دنع درو امك ؛ تبرغ : ىأ ؛ سمشلا تبجنو اذإ:نرغملا تقو لوأو
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح _ ۹ تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك ۲

 . قفشلا بغي مل ام هرخآو . «تبرغ اذإ» : ظفل يفو « امهريغو

 هب ىلص هنإف ؛ ليربج ثيدح هضراعو « بورغلا تقو عاستا ىلع ليلد هيفو

 عمجلاو « سمشلا بورغ دعب كلذو « نيمويلا يف دحاو تقو يف برغم ا هي

 ريخأت ثيداحأ نألو « كلذ يف اهتقول رصح ليربج ثيدح يف سيل هنأ امهنيب

 ؛ ةكم يف ليربج ةمامإو « ةنيدملا يف اهنإف ؛ ةرخأتم قفشلا بورغ ىلإ برغلملا
 ظ . اهب هللا لضفت ةدايز يهف

 . هيف ىلص يذلا الإ اهل تقو ال هنأ ىلع لاد ليربج ثيدح نإ : ليقو

 ثيدحلا يف تبث دقو « ليللا فصن ىلإ رمتسيو ‹ قفشلا ةبوبيغ ءاشعلا لوأو
 . اهب لمعلا بجيف « ةحيحص فصنلا ثيداحأ نكل « ليللا ثلثب هرخآل ديدحتلا

 . سمشلا عولط ىلإ رمتسيو « رجفلا عولط حبصلا ةالص تقو لوأو

 : هرخآو ةسمخلا نم تقو لك لوأ دافأ دق «ملسم» ىف يذلا ثيدحلا اذهف

 فش عبو را رفصالا قع نوكر لو ا رخاو الو ةاليص لك كقول نآ لف
 تقوب سيل هنأ ىلع لدي ثيدحلا اذه ؟ال وأ « ءاشعلاو رصعلا ءادأل تقو ليللا

 دقف ؛ سمشلا بورغ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم» : ثيدح نكلو ءامهل

 : ظفل ىف ناك نإو « رصعلل أتقو رارفصالا دعب نأ ىلع لدي هنإف « «رصعلا كردأ
 دروو ٠ 0 وأ «رذعل فورعملا تقولا نع هيخارت ناك اذإ هنأب رعشي ام « «(كردأ»

 : «ملسم» ىف درو هنكلو « ءاشعلا يف هلثم دري ملو « يتأيسو هلثم رجفلا يف

 ةالصلا تقو ءيجي ىتح « ةالصلا لصي مل نم ىلع طيرفت مونلا يف سيل»

 الإ ىرخألا تقو لوخد ىلإ ةالص لك تقو دادتما ىلع ليلد هنإف ؛ «ىرخألا

YY 



 ىسوم ىبأو ةديرب اثيدح ١416١4٠ تيقاوملا باب١ ةالصلا باتك ۲

 «اهدعب يتلل تقوب سيلو « سمشلا عولط اهتقو رخآ نإف ؛ رجفلاب صوصخم هنأ
 . اهدعب ىتلل ًاتقو سيلو « ليللا فصن هرخآ نإف ؛ ءاشعلا ةالصبو

 ام ريغ ىلع ضهان ليلد مقي د ملو « يرارطضاو يرايتخا ىلإ تقولا مسق دقو

 تيقاويلا» اهانيمس « ةطيسب ةلاسر يف تيقاوملا ىلع مالكلا انيفوتسا دقو « تعمس

 | | . «تيقاوملا يف

 ٠ (ةّيقت ءاضيب سمشلاو» :رّصَعلا يف ةَدْيَرُب ثيدح نم هلو .

 ' لادف ةيتحت ةانثمف ءارف ةدحوملا مضب : (ةديرب ثيدح نم) ملسمل : يأ : (هلو)

 نب ةديرب « بيصحلا وبأ وأ « لهس وبأ وأ « هللا دبع وبأ وه « ثينأت ءاتف ةلمهم

  ةدحومف ةنكاس ةيتحت ةانثمف ةحوتفم ةلمهم داصف ةلمهملا ءاحلا مضب _ بيصحل ا

 مث « ةنيدملا نكس « ناوضرلا ةعيب عيابو  اهدهشي ملو «ردب لبق ملسأ « يملسألا

 را ديزي نمز ورب تامف ًايزاغ ناسارخ ىلإ جرخ مث « ةرصبلا ىلإ لوحت
 دا سمشلاو») اهتقو نايب يف : گا : (رصعلا يف) نيتسو ثالث وأ نيتنثا

 . ةرفصلا نم ءىش اهلخدي مل : يأ ؛ ةددشم ةيتحت ةانثمو فاقلاو نونلاب : («ةيقن

  0١«ةعفترم سمشلاو» : ىسوم يبأ ثيدح نمو .

 دهر سوم أ تيرا نم ملين: يأ : (ىسوم يبأ ثيدح نمو)
 عجر : ليقو « ةشبحلا ىلإ رجاهو « ةكمب ًايدق ملسأ « يرعشألا سيق نب هللادبع

 نب رمع هالو « ةشبحلا يرجاهم لوصو عم ةنيدملا ىلإ لصو مث « هضرأ ىلإ
 ملو « زاوهألا ىسوم وبأ حتتفاف « نيرشع ةنس ةريغملا لزع دعب ةرصبلا باطخلا

 . اهب ماقأو ةفوكلا ىلإ لقتناف « هلزعف « نامثع ةفالخ ردص ىلإ ةرصبلا ىلع لزي

۳٤ 



 ةزرب يبأ ثيدح _ 5 تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ميكحتلا رمأ دعب لقتنا مث « نامثع لتق نأ ىلإ ةفوكلا ىلع ًالماع نامثع هرقأ مث

 نوتسو فين هلو « اهدعب : ليقو « نيسمخ ةنس تام ىتح اهب لزي ملو « ةكم ىلإ
 . بورغلا ىلإ لمت مل ةعفترم يهو ‹ رصعلا ىلصو : يأ : («ةعفترم سمشلاو») ةنس

 ديدحت يف ثيداحألا حرصأو ؛ ؛ رصعلاب ةعراسملا ىلع لدي ام ثيداحألا يفو

 نم هريغو « هلثم لجرلا لظو كلي يباب اهالص هنأ : اج قیا ال

 . هيلع ةلومحم « ىسوم يبأ ثيدحو « ةديرب ثيدحك ؛ ثيداحألا

 مث ءَرْصعلا يلصي ييي هللا لوسر ناك : لاق يملسألا ةزرب يبأ نعو - ٠١

 رخؤي نأ بحي ناكو « يح سمشلاو ةنيدملا ىصقأ يف هلخر ىلإ انادحأ عجز

 ةالص نم لفي ناكو « اَهدْعَب ثيدحلاو « اهل مولا هركي ناكو « ءاشعلا نم

 . هيلع قفتم . ةئالا ىلإ نيتسلاب أرقي ناكو « ةسيلج َُلُجّرلا ْفرْعَي نيح ةاَدَعلا

 - ةلضن : همسا « ءاهف يازف ءارلا نوكسو ةدحوملا حتفب : (ةزرب يبأ نعو)

 ادق ملسأ « هللا دبع نبا : ليقو « ديبع نبا  ةمجعم ةنكاس داضف نونلا حتفب

 : ةرصبلا لزنف « قلي يفوت ىّتح يلي هللا لوسر عم وزغي لزي ملو « حتفلا دهشو
 ناك : لاق يملسألا) ستس ةنس اهريغب : ليقو « ورب يفوتو « ناسارخ ازغ مث

 يدلل هال هنو! نتا ادع سريرا عملا يعي (06119-و

 : (ةنيدملا ىصقأ يف) هنكسم وهو « ةلمهملا ءاحلا نوكسو ءارلا حتفب : (هلحر

 د ا 00 لا 00100
sSافراق انوار ارح  

 ديرب هنأكو « ىتم ىلإ نيبي مل : (ءاشعلا نم رخؤي نأ بحتسَي ناكو)

° 



 رباج ثیدح - ۳ تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك ١

 الئل : (اهلبق مونلا هركي ناكو) ثيداحألا نم هريغ هنيب دقو « ريخأتلا قلطم

 سانلا عم ثداحتلا : (ثيدحلاو) اهتقو رايتخا جرخي ىتح هيف مئانلا قرغتسي

 العلو « هلمع ةمتاخ وع  ةالصلاب ةئيطخلا ريفكت بقع مانيف : (اهدعب)

 تبث دق هنأ الإ « ليللا رخآ مايق نع ثيدحلاب لغتشي

 .:نيملسملا رمأ يف ركب

 نم ىلإ تفتلي : يأ ؛ ةروسكم ةيقوف اهدعب ةانثمف ءافلاب : 01 ناکكو)

 : (هسيلج لُجرلا فرعي نيح) رجفلا : (ةادغلا ةالص نم) فرصني وأ « هفلخ

 هنأ ىلع لدي وهو ‹ حيباصم هيف سيل وب هدجسم ناك هن أل ؛ رجفلا ءوضب : يأ

 أرقي ناكو) اهب ريكبتلا ليلد وهو « هسيلج فرعي ال لجرلاو اهيف لخدي ناك
 «رجفلا ىف هتالص ىف نيتسلاب يدر اذإ هنأ : ديري : (ةثاملا ىلإ نيتسلاب

 ۰ ۰ . (هيلع قفتم) تايآلا نم ةئاملا ىلإف ؛ لوط اذإو

 دقو « تاقوألل ديدحت نود نم رجفلاو « ءاشعلاو رصعلا ةالص تقو ركذ هيف

 . لمشأو حرصأ وه ام ىضم يذلا يف قبس

 انايخأو . اهُمّدقُي انايخأ ؛ ءاشعلاو : رباج ثيدح نم امهدنعو - ١47 ظ

 ناك ّحبّصلاو . رخأ اوأطبأ مهر لا ا مهر اذإ ءاهّرخؤي

 . سّلَعب اهيْلَصُي هل
 ثيدح نم) هيلع قفتم : هلوقب امهيلع لولدملا نيخيشلا : يأ : (امهدنعو)

 امك « هنع : (اهرخّؤي انايحأو) ايفو لوا: (اهمدقت انابخأ ءاشعلاو رتاج

 : (لجع) اهتقو لوأ يف : (اوعمتجا) ةباحصلا : يأ : (مهآر اذإ) هلوق هلصف

۳۲٢ 



 جيدخ نب عفارو ىسوم يبأ اثيدح ١408144 تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك ١
 ستيلا ٠مم يم

 دقو « مهب قفرألا وه امل ةاعارم : (رخأ) هلوأ نع : (اوأطبأ مهآر اذإو) مهب ًاقفر

 فلج يبتلا ناك حبّصلاو) مهب رخأل ؛ مهيلع ةقشملا فوخ الول هنأ : هنع تبث

 . «سوماقلا» يف امك ؛ ليللا رخأ ةملظ :  ةكرحم  سلغلا : (سلغب اهيلصي

 . جيدخ نب عفار ثيدح ىف هضراعي ام يتأيو « رجفلا لوأ وهو

 .ٌرجفلا ق قشنا نيح َرْجفلا ماقأف : ىسوُم يبأ ثيدح نم ملسلو - 4

 .ًاضْعب ٌمُهِضعب فرعي ُداكي ال ساتلاو

 قشنا نيح رجفلا ماقأف : ىسوم يبأ ثيدح نم) هدحو : (ملسلو)

 . لوألا ثيدحلا هدافأ امك وهو : (ًاضعب مهضعب فرعي داكي ال سانلاو ءًرجفلا

 اع هللا لوسر عم برغملا يلصُن اتك : لاق جيدخ نب عفار نعو - 6

 . هيلع قفتم . هلْبَن عقاوَم رصبْيل هنإو انادحأ فرصنَيف

 ةانثمف ةلمهملا لادلا رسكو ةمجعملا ءاخلا حتفب : (جيدخ نب عفار نعو)

 يراصنألا يجرزخلا جيد وبأ : لاقيو « هللا دبع وبأ وه عفارو « ميجف ةيتحن

 ءاهدعب امو ًادحأ دهشو « هنس رغصل ردب نع رخأت « ةنيدملا لهأ نم « يسوألا

 ل سلا هل لاقف دحأ موي مهس هباصأ

 عبرأ وأ ثالث ةنس تامف هتحارج تضقتنا مث « ناورم نب كلملا دبع نامز ىلإ

 يلصن انك : لاق) ةيواعم نب ديزي نمز : ليقو « ةنس نونامثو تس هلو « نيعبسو

 حتفب : (هلْبَت عقاوم ٌرصْبيِل هنإو اندحأ فرصنيف « هِي هللا لوسر عم برغملا

 : ليقو . اهظفل نم اهل دحاو ال « ةيبرعلا ماهسلا يهو ؛ ةدحوملا نوكسو نونلا
 . (هيلع قفتم) ةرمتو رمتك ؛ ةلبن اهدحاو

 شاعو « «ةمايقلا موي كل دهشأ انأ» :

YY 



 ةريره يبأو ةشئاع اثيدح ١4781456  تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 ءوضلاو اهنم فرصني ثيحب « برغملا ةالصب ةردابملا ىلع ليلد هيف ثيدحلاو

 . اهب ةعراسملا ىلع ثحلا رثك دقو « قاب

 ةلْيل تاذ هلي يبْنلا َمَنْعَأ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو -

 لولا ر ی دل لقد« لتس عز مل ل تام بق حمل
 . ملسم هاور . «يتَّمأ ىلع قش ؟*أ نأ

 نيعلا نوكسو ة ةزمهلا حتشب (متععأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 ةمتعلاو « ةمتعلا ىف لحد اذإ « متعأ : أقي , ةحوتفم ةيقوف ةأانثمف ةلمهملا

 يبنلا) «سوماقلا» يف امك ؛ قفشلا ةبوبيغ دعب لوألا ليللا ثلث :  ةكرحم

 ريثك : (ليللا ةماع بهذ ىتح) اهتالص رخأ : يأ : (ءاشعلاب ةليل تاذ هي

 لضفألاو راتخلا : يأ : (اهتقول هنإ) : لاقو ٠ ىلصف جرخ مث) هرشكأ ال ءهنم

 . (ملسم هاور) هيلإ اهترخأل : يأ : («يتّمُأ ىلع ّقشأ نأ الول)
 ىعاري ناك وَ هنأو , هلضفأ هرخآ نأو « دتم ءاشعلا تقو نأ ىلع ليلد وهو .

 هسا نرغملا فالخب يهو ءأتقو لضفألا كرت هنأو ‹ ةمألا ىلع فخألا

 : هلوق هديفي امك ؛ رحلا مايأ رهظلا الإ « هريغ كلذكو هنو

 ادإ» : فال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره ا نعو -_ ۷

 . هيلع قفتم . «مّتهَج حيف نم ٌرحلا ةدش نإف ؛ ةالّصلاب اودربأف ؛ ٌرحلا دشا

 ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ةالص : يأ : (ةالصلاب) ءارلا رسكو ةعوطقم ey : (اودربأف ؛ رجلا

 ءاحف ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ءافلا حتفب : («متهج حيف نم رحلا ةدش نإف) رهظلا

 دتشا اذإ» :

۳۲۸ 



 ةريره يبأ ثيدح 17 تيقاوملا باب - ١ ةالصلا ناتك ١

 ا ل ا رب ا اع يك يي ي و الاب

 ًادجن غلب اذإ  مهتأو دجنأ : لاقي امك ء رهظلا يف لخد اذإ رهظأك ؛ دربلا تقو

 . ناكملا يف اذهو « نامزلا يف كلذ « ةماهتو

 يف لصألا هنأل ؛ رح لا ةدش دنع رهظلاب داربإلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 ‹ درفنملل ماع هرهاظو « روهمجلا بهذ هيلإو « بابحتسالل هنإ : ليقو ءرمألا

 ‹ ةنس داربإلا : ليقو « هذه ريغ لاوقأ هيفو « ''هريغو « راحلا دلبلاو « ةعامجلاو

 ی ةلييقف ةلدأ دوهعلا# ليشلا لميمتلاو
 . داربإلا ثيداحأب

 الج هللا لوسر ىلإ انوكش : بابخ ثيدحب داربإلا ثيدح ضروعو

 ثيدح وهو . اناوكش لزي مل : يأ ؛ انكشي ملف « انفكأو انهابج يف ءاضمرلا

 . ملسم هاور حيحص

 فكألا يف ءاضمرلا ةدش هوكش يذلا نأ : اهنسحأ ةبوجأب هنع بيجأو

 مهل لاق اذلو « هرخآ دعب وأ . تقولا رخآ الإ ضرألا نع بهذت ال هذهو « هابجلاو

 ملف : ظفار هذه ںابحخ ةياور يف تباث وه امك ؛ «اهتقول ة ةالصلا اولص» : ل

 مهنأ ىلع لاد هنإف ؛ رذنملا نبا هاور ؛ «اهتقول ةالصلا اولص» : او اک

 )١( ةدرابلا دالبلا ىف داربإلا عرشي ال هنأ هلوق وهو ؛ اذه فلاخي ام حراشلا نم ىتأي : تلق .

 ؛ دربلا ناك اذإو . ةالصلاب دربأ ؛رحلا ناك اذإ ناك : ًاغوفرم سنأ ثيدحل ؛ ناوصلا وه اذهو
 ‹ حيحص دنسب 0١ ) يئاسنلاو )١115(« «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ . ةالصلاب ركب

 . «هحيحص» ىف يراخبلا هقلعو

۳۲۹ 



 جيدخ نب عفار ثيدح - ۱4۸ تيقاوملا باب ۔ .٠ ١ ةالصلا باتك ۲
 س ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 888م

 . داربإلاب رمألا ثيدح ضراعي الف ؛ داربإلا تقو نع ًادئاز ًاريخأت اوبلط

 بهذي هتدش دنعو : ينعي ؛ منهج حيف نم رحلا ةدش نأب داربإلا ليلعتو ظ

 اهنم بولطملا مظعأو ةالصلا حور وه يذلا عوشخلا

 نبا لاقو « ةدرابلا دالبلا يف داربإلا عرشي الف « كلذ ةلعلا ناك اذإو : ليق

 , دوعسم نبا ثيدح ىف درو ام الإ « ديدحت داربإلا تش نعل «سبقلا» يف ىبرعلا

 ردق ناك : هنع دوسألا قيرط نم مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ يذلا ينعي

 ءاتشلا يفو « مادقأ ةسمخ ىلإ « مادقأ ةثالث فيصلا يف رهظلا لَم هللا لوسر ةالص

 ‹ هيف ام انيب دقو « «صيخلتلا» يف فنصملا هركذ . مادقأ ةعبس ىلإ « مادقأ ةسمخ

 صصخي داربإلا ثيدح نأ تفرع دقو « تيقاوملا يف لالدتسالا هب متي ال هنأو

 . رجفلاب صصخم هنإ : ليق امك ءرحلا ةدش نامزب اهتقو لوأ يف رهظلا ةالص ةليضف

 : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر جيدصخ نب عفار نعو - 6 ١

 ىدمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور . «مكروجأل مظعأ هنإف ؛ حبصلاب اوُحبْصأ

 . نابح نباو

 أ» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر جیدحخ نب عفار نعو)

 ‹ ةسمخلا هاور . «مكروجأل مظغأ هنإف) «اورفسأ» : ةياور يفو : (حبصلاب

 . دواد يبأ ظفل اذهو : (نابح نباو يذمرتلا هححصو

 نأب هنع بيجأو « رافسإلا ىلإ رجفلا ريخأت ىلع ةيفنحلا تجتحا هبو

 رفا 0 هنأ : 5 ثثيدح نم دواد وبأ جرخأ ابو 4 سلغب : 2 هتالص رارمتسا

 دارملا نأب رعشي « تام ىتح <« سلغب دعب هتالص تناك مث« ةرم حبصلاب

۰ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۹ تيقاوملا باب ۔ ١ ةالصلا باتك ۔

 نيل «مظعأ» نأو ‹ رجفلا عولط ققح هب دارملا : ليقف « هرهاظ ريغ (اوحبصأب»

 اهنم جرخي ىتح « حبصلا ةالص يف ةءارقلا ةلاطإ هب دارملا : ليقو « ليضفتلل

 ةبلغل ؛ اهعم رجفلا لوأ حضتي ال هنإف ؛ ةرمهملا يلايللا دالا انو اف

 امك ؛ هفالخ ىلع رمتسا مث « رذعل ةدحاو ةرم هلعف ب هنأ وأ « هرونل رمقلا رون

 . سنأ ثيدح هديفي

 هريغو « ةبيش ىبأ نبا دنع ةشئاع ثيدحب رافسإلا ثيدح ىلع درلا امأو

 ؛ ماتب سيلف ؛ هللا هضبق ىتح ءرخآلا اهتقول ةالصلا ويب َِّبّتلا ىلص ام : ظفلب

 . هديفي ام رخآ لب ؛ رجفلا ةالص تقو رخآ سيل رافسإلا نأل

 كردأ م : لاق نج هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۹

 ةعكر كردأ نمو « َحْبّصلا كردأ دقف ؛ ْسْمَشلا ّعلطَت نأ لْبَق ةعكر حبصلا نم

 . هيلع قفتم . «رصعلا كردأ دقف ؛ سمشلا ِبْرْغَت نأ لبق رصعلا نم

 نا ل وعرب نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 اهعولط دعب ىرخأ اهيلإ فاضأو : يأ : (سمشلا علطت نأ لبق ةعكر حبصلا
 دقف دارملاو « طقف ةعكر ىلص نم دارملا سيل هنأ ةرورض : (حبصلا كردأ دقف)

 اهلعفف : (رصعلا نم ةعكر كردأ نمو) تقولا يف ةعكر عوقول ؛ ءادأ هتالص كردأ

 بورغلا دعب ثالثلا لعف نإو : («رصعلا كردأ دقف ؛ سمشلا ٍبّرغت نأ لبق)

 . (هيلع قفتم)

 نم كردأ نم)» . لاق ل

 : ا مظعأ

۲۲۳١ 
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 دعب ةعكرلاب نايتإلا : دارملا نأ نم هانركذ ام ىلع ثيدحلا انلمح اغإو

 ا

 ةياور يف ًاحيرص رجفلا يف درو دقو . امهل ًاكردم راص ؛ نيتالصلا نم طقف

 ةعكرو « سمشلا علطت نأ لبق ةعكر حبصلا نم كردأ نما : ظفلب ىقهيبلا

 حبصلا نم كردأ نم» : ةياور يفو « «ةالصلا كردأ دقف ؛ ' سلا علطت نأ دعب

 E ربما يب ا سما ا م

 مث . سمشلا برغت نأ لبق ةعكر رصعلا نم ىلص نم» : ظفلب ظفلب ةريره يبأ

 انااا ةعكرلا نم دارملاو . «رصعلا هتفي مل اهبورغ دعب يقب ام ىلص
 . دوجسلاو عوكرلا لامكتساو ةحتافلا نم اهتابجاوب

 تقولا جورخ لبق اهضعبب نايتإلا نأو « ءادأ لكلا نأ ثيداحألا رهاظو

 نم هنأ ركذ ام موهفم مث « هللا نم ًالضف ؛ هجورخ دعب ام ىلع همكح بحسني

 : هلوق نأ الإ « ةالصلل ًاكردم نوكي ال « ةعكر نود كردأ

 لانة لانو  هوْحَن اهْنع هللا يضر ةشئاع نع مللسأو - |

 . ةعكرلا يه امّنإ ة ةدحتلاو لاق مث « «ةَعكر»

 : لدب « «ةدجس» :لاقو ءهوحن اًهنع هللا يضر ةشئ ل

 مث) هلوق نأ الإ  ةالصلل ًاكردم زاص ةدجس كردأ نم نأ رهاظ هنإف : ((ةعكر»

 عفدي : (ةعكرلا يه امنإ ةدجسلاو) الج بتلا هنأ لمتحيو « يوارلا : يأ : (لاق

 ‹ لاكشإ الف ؛ هلي همالك نم ناك نإ ريسفتلا اذه نأل ؛ اهسفن ةدجسلاب داري نأ

 1 ىور اب فرعأ وهف ؛ ىوارلا مالك نم ناك نإو

 اس

۲ 



 ةشئاع ثيدح ٠٠ تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 نوكت امنِإ ةعكرلاو « اهعوكرو اهدوجسب ةعكرلا ةدجسلاب دارملا : يباطخلا لاقو

 ىلع ةدجسلا تيقب ولو . ها . ةدجس : ىنعملا اذه ىلع تيمسف « اهدوجسب ةمات

 داد لوو کردم اض هيت احا ةعكر كردأ نم نأ تدافأل « اهباب

 ىقبيف «اهيلع ةدجسلا ةياور لمحتف « ''ةعكرلا : ظفلب ثيداحألا رئاس دورول

 «ةدجس كردأ نم» : نأ لمتحيو , هضراعي امع ًالاس «ةعكر كردأ نم» : موهفم

 كردأ نم» : هدورو كلذ ىفاني الو عكر ةلرخأ نيك الفلل اك رده ا طقف

 دق ىلاعت هللا نوكيو « «ةدجس كردأ نم» : ليلدب دارم ريغ هموهفم نأل ؛ «ةعكر

 قلي هرابخإ نوكيو « ةعكر كردأ نمك « ًاكردم ةدجس كردأ نم لعجف « لضفت

 الف ؛ ةالصلل ًاكردم ةدجسلا كردأ نم لعج هللا هملعي نأ لبق ةعكرلا كاردإب

 . ىلوألا قيرطب ةالصلا كردأ دقف ؛ ةعكرلا كردأ نم نأ ملع دق هنأ : دري

 ‹ يوارلا مالك نم هنأ لمتحم وهف , «ةعكرلا يه اغنإ ةدجسلاو» : هلوق امأو

 برف» : ثيدحف الإو « يبلغأ مالك ؛ مدقم يوارلا ريسفت : مهلوقو « ةجحب سيلو

 نم فلسلا دعب يتأي هنأ ىلع لدي « «هقفأ» : ظفل يفو , «عماس نم ىعوأ غلبم

 وأ ءرجفلا ةالص نم ةعكرلا كردأ نم نأ ثيدحلا رهاظ مث « مهنم هقفأ وه

 اناك نإو « اهبورغ دنعو « سمشلا عولط دنع هقح ىف ةالصلا هركت ال ؛ رصعلا

 : هلوق هدافأ يذلا وهو ‹ طقف لفنتملا قح يف نكلو « ةهارك ىتقو

 )١( ةريره يبأ ثيدح نم ةياور يف امل ؛ دارملا وه حراشلا هافن ام لب : تلق :

 «. . . هتالص متيلف ؛ سمشلا برغت نأ لبق رصعلا ةالص نم ةدجس لوأ مكدحأ كردأ اذإ»

 . (15) «ةحيحصلا ثيداحأللا» رظنا ؛ حيحص دنسب ىئاسنلا هاور

 ضف
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 8 هلا لوسر تغمس : لاق نع هللا يضر يردنلا ديعس يبأ نعو اما

 ىتح ءرصعلا دعب ةالص الو . مشل علت ىح حلا دعب ةالص ال» لوقي

 . «رجفلا ةالص دعب ةالص ال : ملسم ظفلو « هيلع قفتم «سمشلا بيغت

 لو هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 ىتح) هنامز وأ « هتالص : يأ : (حبصلا دعب) ةلفان : يأ : (ةالص ال» : لوقي

 بيغت ىتح) هتقو وأ « هتالص : يأ : (رصعلا دعب ةالص الو . سمّشلا علطت

 تنيعف : («رجفلا ةالص دعب ةالص ال» : ملسم ظفلو ‹ هيلع قفتم . «سمشلا

 ال» : ةياور ىف درو امك ؛ هانركذ ام لمتحي هنإف ؛ «رجفلا دعب» : هلوق نم دارملا

 ةالص 7 ةياور ىفو « نيخيشلا ىلإ ريثألا نبا اهبسن « «رصعلا دعب ةالص

 دعب ام ىلإ هجوت دق ىفنلاف . يتأتس  «رجفلا يتعكر الإ رجفلا عولط دعب
 الإ , ةالص ال رجفلا عولط دعب هنكلو « رصعلا ةالص لعفو « رجفلا ةالص لعف

 لصي ملام اقلطم ةلفانلا ةحابإ رهاظلاف « رصعلا لوخد دعب اّمأو ‹ طقف هتلفان

 را هيف لصالاو تلا نب يوو ير ةالصلل ىفن اذهو « رصعلا

 . ًاقلطم نيتقولا نيذه يف لفنلا ميرحت ىلع لدف

 لهن س آل امور الغم دحسلا"ةيحنك رخت بسلا تاد ناب لوقلاو
 «ةدمعلا حرش يشاوح» يف هيلع ليلد ال هنأ انيب دق ءزوجت

 يراخبلا هجرخأ امك ؛ هلزنم يف رصعلا ةالص دعب نيتعكر ول هتالص اّمأو

 مل: ظفل يفو. طق يدنع رصعلا دعب نيتدجسلا كرت ام : ةشئاع ثيدح نم

 EE الورع ا ين اميه نكد

 اضن



 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح - ١ تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك ١
 ا ل ا س س ا ل ]1 ]1 ] ]1 ل ا ےل ا ا

 رمتسا مث « هتتاف امل رهظلا ةلفانل ءاضق ؛ امهالص بي هنأ

 تقو ىف ةتئافلا ءاضق زاوج ىلع لدف « هتبثأ المع لمع اذإ ناك هنأل ؛ امهيلع

 ثيدح هل لد امك ؛ !''تقولا كلذ يف لفنلا زاوج هصئاصخ نم هنأبو « ةهاركلا

 4 لصاوي ناک و < اهنع ىهنيو « رصعلا دعب ىلصي ناك هنا ةشئاغ نع دواد ىبأ

 . لاصولا نع ىهنيو

 رجفلا ىتالص دعب لفنلل ةهارك ال هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط بهذ دقو

 ةالص دعب ىلصي هأر نمل ب هريرقتلو ‹« رصعلا دعب هذه ي هتالصل ؛ رصعلاو

 ءاضق زاوج ىلع هب لالدتسالا حصي ال هنأ هتايصوصخ نم ناك اذإ هنأ ىفخي ال : لوقأ )١(

 . هاضتقمب فنصملا حرصيسو . ملعأ هللاو ! ةهاركلا تقو ىف ةتئافلا

 . هتعنع دقو ؛ سلدم وهو « قاحسا نبأ هيفو ؛ (۲۰۱/۱) «هننس» يف (۲)

 دعب ةالصلا نع ةشئاع تلأس : لاق هيبأ نع حيرش نب مادقملا نع دمحأ ىور ام هفلاخيو

 : هللا لوسر ىهن امنإ ؛ لص : تلاقف ؟رصعلا

 . ملسم طرش ىلع حيحص هدنسو . سمشلا

 نأ كلي هللا لوسر ىهن امنإ ! رمع مهو : تلاق اهنأ اهنع (۲۱۰/۲) ملسم هاور ام هل دهشيو

 . اهبورغو سمشلا عولط ىرحتي

 هاور . ةعفترم سمشلاو الإ رصعلا دعب ةالصلا نع ىهن : ًاعوفرم ىلع ثيدح ًاضيأ فلاخيو
 . ينالقسعلاو يقارعلاو مزح نبا لاق امك ؛ حيحص دنسب هريغو دواد وبأ

 . (۱۸۷/۲) «بيرثتلا حرط» يف امك ؛ مزح نباو رمع نبا بهذم وه ثيدحلا هيلع لد امو

 ىأر : لاق ورمع نب سيق نع ميهاربإ نب دمحم نع دواد وبأ هاور . تبثي مل هنكل : لوقأ (۳)

 : علي هللا لوسر لاقف « نيتعكر حبصلا ةالص دعب ىلصي الجر ولم ىبنلا

 تعلط اذإ ةالصلا نع نميلا لهأ كموق 4 2ا

0 



 رماع نب ةبقع ثيدح _ ۲ تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك - ١

 ال صخألا ذإ ؛ ًاقلطم لفنلا هركي ال هنأ ىلع ناليلد امهنأ ال « ةهاركلا تقو
 غه لاف الاب لارا ضيصضختا نف رهو ةيصيصخخيب لب متعألا قر ىلع لذي
 ول هنألو ءرصعلا دعب اهيضقي الف ؛ رهظلا ةلفان هتتاف نم نأ ىلع صنلا ىتأي هنأ

 نيتقولا نيذه نأ باوصلاف « هيلع ًامدقم لوقلا ناك « لعفلاو « لوقلا ضراعت
 . اهدافأ يتلا ةثالثلا تاقوألا يف مرحت امك ؛ لفاونلا نذإ امهيف مرحي

 هللا لوسر ناک تاعاس ثالث : رماع نب ةََّبَقُع نع هلو - ١
 اناهْني و 0

 ىّبح « ةغزاب سمشلا ملط نيح : اناتْوم نهيف ربقن نأو « نهيف يلصن نأ

 فيضتت نيحو . سمشلا لوزت ىح , ةريهظلا مئاق ُموقي نيحو « عفترت
 . بورغلل سمشلا

 حرم تاقا نركسو الا نیلا صقر: ع نع) كيل يأ (هلو)'.
 ناك « ينهجلا رماع نب ةبقع « رماع وبأ وأ « دامح وبأ وه : (رماع نبا) ةحوتفم

 لتق هنأ ةفيلخ ركذو « نيسمخو نامث ةنس اهب يفوتو ء رصم ىلع ةيواعمل الماع
 ظ . ربلا دبع نبا هطلغو « مالسلا هيلع ىلع عم ناورهنلا موي

 : (َرِبَقَث نأو ‹ نهيف يلصن نأ اناهني قي هللا لوسر ناك تاعاس ثالث)

 نيتللا نيتعكرلا تيلص نكأ مل ينإ : لجرلا لاقف . «!؟نيتعكر نيتعكر حبصلا ةالص» >
 . هلك هللا لوسر تكسف ! نآلا امهتيلصف ٠ ‹ امهلېق

 لاق . ۲. ورع نب سيق نع مصار نب دمحم قیر نم يرو جام نبا 0 9 0

 e ورمع

 نه
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 : (عفترت ىتح « ةغزاب سمشلا علطت نيح : اناتوم نهيف) اهرسكو ءابلا مضب
 : ظفلب ةسبع نب ورمع ثيدح « ةهاركلا لوزت هدنع يذلا اهعافترا ردق نيب

 ةيتحتلا ةانثملا نوكسو فاقلا رسكب - سيقو ‹ نيحمر وأ « حمر سيق عفترتو

 : (ةريهظلا مئاق موقي نيحو) يئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأ . ردق : يأ  ةلمهم نيسف

 : يأ : (سمشلا لوزت ىتح) هلظ حمرلا لدعي ىتح : ةسبع نبا ثيدح ىف

 حتفو اهدعب ةانثمف ةيقوفلا ةانثملا حتفب : (فيضتت نيحو) ءامسلا دبك نع ليت

 . (بورغلل سمشلا) ليمت : يأ ؛ ءافو ءايلا ديدشتو ةمجعملا داضلا

 ةثالثلا نأ الإ« ةسمخ تناك نيلوألا ىلإ تفاضنا نإ « تاقوأ ةثالث هذهف

 يهنلاب ناصتخي نالوألا ناتقولاو ‹ ةالصلاو « ىتوملا نفد : نيرمأ ةهاركب صتخت

 ةسبع نبا ثيدح يف ةثالثلا هذه نع يهنلا ليلعت درو دقو « امهنم يناثلا نع

 اهل يلصيف « ناطيش ينرق نيب علطت اهعولط دنع سمشلا نأب ركذ نم دنع

 برغت اهنأبو « اهباوبأ حتفتو « منهج رجست ةريهظلا مئاق مايق دنع هنأبو «رافكلا

 سمشلا مايق ةريهظلا مئاق : هلوق ىنعمو «رافكلا اهل يلصيو « ناطيش ىنرق نيب

 طسو تغلب اذإ سمشلاو « تفقو : هتباد هب تماق : مهلوق نم ؛ لاوزلا تقو

 تفقو اهنأ لمأتملا رظانلا ليختيف « لوزت نأ ىلإ لظلا ةكرح تأطبأ ؛ ءامسلا

 . ةرئاس يهو

 يهنلاو « اهلفنو ةالصلا ضرفل هظفلب ماع ةثالثلا تاقوألا هذه نع ىهنلاو

 صضرف نكلو « اهيف ىتوملا ربق مرحي اذكو « هلصأ هنأ نم تفرع امك ؛ يرحتلل
 نيح اهتقوف» : هيفو « ثيدحلا ؛ «هتالص نع مان نم» : ثيدح هجرخأ ةالصلا

۷ 



 رماع نب ةبقع ثيدح _ ۲ تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك - ۲
o r mC a r 

 ےن ا س ےل ل ت#ت#ت#ت#آتآت سم ن ن ا

 نم اذكو ؛ اهب ىتأ ‹ همون نم ظقيتسا وأ « اهركذ تقو يأ يفف < «اهرک ذی

 هيلع بجي لب ؛ هيلع مرحي ال اهعولط لبقو « سمشلا بورغ لبق ةعكر كردأ
 ضئارفلا نود لفاونلاب يهنلا صخيف « تقولا كلذ يف اهؤادأ

 مث« ‹رجفلا ةالص نع يداولا يف مان ال و 1

 تقولا جرخ نأ ىلإ اهرخأ لب ؛ تقولا كلذ يف ة ةا تاب مل ظقيتسا
 : هنع بيجأو « هوركملا

 امك - سمشلا رح مهباصأ نيح الإ هباحصأو وه ظقيتسي مل وي
 . ةهاركلا تقو لازو تعفترا دقو الإ « اهرح مهظقوي ملو ٠ ثيدحلا يف تبث

 داو يف مهنأب ظاقيتسالا دنع اهئادأ ريخأت هجو ل نيب 1

 سيل هنأب رعشي ليلعتلا اذهو « هريغ يف ىلصو هنع ويب جرخف « ناطيشلا هيف رضح
 . تقولا جرخ دق نكي ملو « اوظقيتسا مهنأ ملس ول ةهاركلا تقو لجأل ريخأتلا

 لصأ هل له عجاريلف ؛ «. . . اهتقوف» : امأو ! «اهركذي نيح اهّلصيلف» : ظفلب هنأ فورعملا )١(
 .ًادحاو ىنعملا ناك نإو !؟ال مأ

 لاقو . ناتكلا ظفلب )۲/٠٠١( «يدع نبا لماك»و « )١57( «ينطقرادلا ننس» يف هتيأر مث
 : يدع نبا

 يف ظفاحلا لاقو . «ركنم هشيدحو ؛ فاطعلا يبأ نب رمع نب صفح ريغ هيوري ال» -
 : (59) «صيخلتلا»

 لاقو . «فيعض دنسب ةريره ا ثيدح نم «تايفالخلا» يف يقهيبلاو ؛ ينطقرادلا هاور»
 : «طسوألا» ىف يناربطلل هازع نأ دعب )۳۲۲/١( يمئثيهلا

 . «أذج فيعض صفحو»

 . (ه5 «75ص) «ةالصلا» باتك يف يَء هيلإ هتبسنب ميقلا نبا مزج يف ام ملعت هنمو

۳۴۸ 



 ا ل ل ص م ر ل م

 نأ زوجي هنأو . ةسمخلا تاقوألا يف لفاونلا مرحت اهنأ ثيداحألا نم لصحتف -

 ٠ .رصعلا ةالصو « رجفلا ةالص دعب لفاونلا ىضقت

 ءرصعلا دعب رهظلا ةلفانل ًايضاق قلي هتالص نم فلس املف ؛ رصعلا ةالص امأ
 . هب صاخ هنإ : لقن مل نإ

 ىلصت اهنأو « هتالص دعب رجفلا ةلفان ىلص نمل هريرقتلف ؛ رجفلا ةالص اّمأو

 امثآ ناك نإو « ًادمع رخؤمو « سانو « مئانل : ةسمخلا تاقوألا يأ يف ضئارفلا

 يف اف یت ةماعلا تدر نک ت اهو لكلا ی اور
 زاوجب « تاقوألا هذه نم ةعمجلا موي لاوزلا تقو صيصخت ىلع لديو « هقح

 : هلوق وهو « ىتآلا ثيدحلا هيف لفنلا

 ‹ فيعض دنسب ةريره يبأ ثيدح نم يعفاشلا دنع يناثلا مكُحلاو 6

 ۰ | . ةعمجلا موي الإ : دازو

 يهنلا لوألا مكحلاو « لاوزلا تقو ةالصلا نع ىهنلا وهو : (يناثلا مكحلاو)

 مكحلا نإف ؛ ًامكح هتيمست يف فنصملا حماست هنأ الإ« سمشلا عولط دنع اهنع

 دحأ يناثلا اذه امنإو « اهيف ةالصلا نع ىهنلا وهو « دحاو تاقوألا ةثالثلا ىف

 . ناث مكح هنأ ال « مكحلا تالحم

 امك ؛ ةثالثلا تاقوألا يف ةالصلا نع ىهنلاب يناثلا مكحلا حراشلا رئسفو

 يناثلا نآل ؛ لوألا مكحلا هنأ هيف نكل « ةبقع ثيدحو « ديعس ىبأ ثيدح هدافأ

 ةدايز نأ مزلي هيفو « ةبقع ثيدح ىف ىناثلا هنإف ؛ تاومألا ربق نع ىهنلا وه

 )١( مئان نم : هلعل !
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 ةداتق ىبأ ثيدح 4 تيقاوملا باب ۔ ۱ ظ ةالصلا باتك  ؟

 ًاقافتا كلذك سيلو « ةهاركلا مدع ىف تاقوألا ةثالثلا معي ةعمجلا موي ءانثتسا
 ةريره يبأ ثيدح نم يعفاشلا دنع) ةعمجلا موي لاوزلا ةعاس يف فالخلا امنإ

 ظ . (ةعمجلا موي الإ) هيف : (دازو « فيعض دنسب

 نب ءاطع تدلع نم «ةفرعملا» يف يقهيبلا هجرخأ هيلإ ! راشملا ثيدحلاو

 0 هللا لسو ناك الاق ةريره يبأو ‹ ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع نالجع

 هيف نأل ؛ افيعض ناك اغنإ : لاقو . ةعمجلا موي الإ «راهنلا فصن ةالصلا نع ىهني

 هنكلو « ناقض امو « ةورف يبأ نب هللا دبع نب قاحسإو + ىبحي نب ميهار

SIS 

 : (هوحن ةداتق يبأ نع دواد يبأل اذكو)

 نإ» : لاقو . ةعمجلا موي الإ ءراهنلا فصن ةالصلا هِي بتلا هركو : هظفلو

 يبا نب ثيل هيفو « لسرم هنإ : دواد وبأ لاق . «ةعمجلا موي الإ « رجست منهج

 نولصي اوناك مهنإف « لي يبَنلا باحصأ لعف هديأ هنأ الإ « فيعض وهو « ميلس
 يف بغر مث « اهيلإ ريكبتلا ىلع ثح هي هن ألو « ةعمجلا موي راهنلا فصن

 ظ . "”ءانثتسا الو« صيصخت ريغ نم مامإلا جورخ ىلإ ةالصلا

 )١( لاق ثيح ؛ «داعملا داز» هباتك يف ميقلا نبا ققحلا مارملا اذه يف مالکل 55507 : لوقأ :

 لاوزلا تقو هيف ةالصلا لعف هركي ال هنأ : (ةعمجلا موي صاوخ نم : ينعي) رشع يداحلا»

 نكي ملو . ةيميت نب سابعلا يبأ انخيش رايتخا وهو ؛ هقفاو نمو هنع هللا يضر يعفاشلا دنع
 وبأ هاور يذلا وهو) ةداتق يبأ نع ليلخلا يبأ نع دهاجم نع ثيل ثيدح ىلع هدامتعا

 = جرخي ىتح يلصي نأ هل بحتسي ةعمجلا ىلإ ءاج نم نأ ىلع هدامتعا ناك امنإو ؛ (دواد
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 ةداتق يبأ ثيدح 4 تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك ١

 : هلرقن ةكف TE ؛ لحم لكل ةماع يهنلا ثيداحأ مث

 ‹ رهط نم عاطتسا ام رهطتيف « ةعمجلا موي لجر لستغي ال» : حيحصلا ثيدحلا يفو . مامإلا =

 هل بتك ام يلصي مث « نينثا نيب قرفي الف جرخي مث « هتيب بيط نم سمي وأ ء نهد نم نهّديو
 : باب يف) يراخبلا هاور . «ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ الإ ؛ مامإلا ملكت اذإ تصني مث

 جورخ تقو الإ اهنع هعن ملو . هل بتك ام ةالص ىلإ هبدنف . (ةعمجلا موي نينثا نيب قرفي ال

 هيلع هعبتو « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مهنم ؛ فلسلا نم دحاو ريغ لاق اذهلو . مامإلا

 ةالصلا نم عناملا اولعجف « مالكلا عنمت هتبطخو « ةالصلا عنمي مامإلا جورخ : لبنح نب دمحأ

 . راهنلا فاصتنا ال مامإلا حورحخ

 لجرلاو « لاوزلا تقوب نورعشي الو « فوقسلا تحت دجسملا يف نونوكي سانلا نإف : ًاضيأو
 رظنيو سانلا باقر ىطختيو جرخي نأ هنكمي الو « لاوزلا تقوب يردي ال ةالصلاب ًالغاشتم نوكي
 ! كلذ هل عرشي الو « عجريو سمشلا ىلإ

 . ةداتق يبأ نم عمسي مل ليلخلا ابأ نأل ؛ لسرم وه : دواد وبأ لاق ؛ اذه ةداتق يبأ ثيدحو

 رايتخاب ًافورعم هلسرم ناك وأ « يباحص لوق وأ « سايق هدضعو « لمع هب لصتا اذإ لسرملاو

 . هب لمع ؛ هتوق يضتقي امم كلذ وحنو نيكورتملاو ءافعضلا نع ةياورلا نع هتبغرو « خويشلا

 قاحسإ نع يور : لاقف هباتك ىف ىعفاشلا هركذ ام : اهنم ؛ رخأ دهاوش هدضعي دقف ؛ ًاضيأو

 فصن ةالصلا نع ىهن یا نأ ف یا نع دوس ىلا نب دنيعس غ اع ا

 . «ثيدحلا فالتخا» باتك ىف هاور اذكه . ةعمجلا موي الإ ؛ سمشلا لوزت ىتح راهنلا

 . قاحسإ نع دمحم نب ميهاربإ انثدح : (ةعمجلا) باتك يف هاورو

 يبأ نع يربقملا ديعس نب هللادبع : هل لاقي ؛ ةنيدملا لهأ نم خيش نع رمحألا كلانا وو

 (لاق مث « فنصملا هركذ ام وحن ركذ مث) «ةفرعملا» يف يقهيبلا هاور دقو . وي يبنلا نع ةريره

 : يقهيبلا لاق

 : ىعفاشلا لاق . ةوقلا ضعب تثدحأ ؛ ةداتق ا ثيدح ىلإ ثيداحألا هذه تمضنا اذإ نكلو

 ةالصلا يفو « ةعمجلا ىلإ ريكبتلا يف بغر كي يبنلا نأ وهو ؛ ةحيحصلا ثيداحألا يف دوجوم
 = ةالصلا اهيف تحيبأ يتلا ثيداحألا هذهل قفاوم كلذو ؛ ءانثتسا ريغ نم مامإلا جورخ ىلإ
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 معطُم نب ريبج ثيدخ ١66 0 تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك ! 

 دبع ينب اي : قل هللا لوسر لاق : لاق معطُم نب ريب نعو - ١ هه

 وأ « ليل نم ءاش ةعاس يأ ؛ ىّلصو ِتْيبلا اذهب فاط أدحأ اوُمدْمَ ال . فانم

 . نابح نباو يذمرتلا هححصو « ةا هاور .

 نسبا) ءارف ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةدحوملا حتفو ميجلا مضب e نعو)
 ا ےس تخ نأ مو ااا یک سلا ااا کو وبلا ا : (معطم
 ‹ حتفلا لبق لبق ماس« ةيمأ وبأ هتينك « يلفونلا يشرفلا لفون نب يدع نب معطم
 ًالاع ريبج ناكو « نيسمخو عست وأ « عبس وأ « عبرأ ةنس اهب تامو « ةنيدملا لزنو

 . ركب يبأ نم كلذ ذخأ هنإ : ليق « شيرق باسنأب

 سو r اذهب فاط ادحأ اوعنمت ال« فانم دبع ينب اي» : كِل هللا لوسر لاق : لاق)

 يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور . «راهن وأ « ليل نم ءاش ةعاس ةيأ ؛ ىلصو ةيبلا

 نم مكاحلاو ٠ ةميزخ نبأو « ىنطقرادلاو < دمحأو « ىعفاشلا هجرخأو : , (نابح نباو

 ةعاس يأ يف « هيف ةالصلا الو « تيبلاب فاوطلا هركي ال هنأ ىلع لاد وهو

 . فلش ام صضراع دقو 1 راهنلاو ليللا تاعاس نم

 ثيداحأ نألو . ةهاركلا بنا e ؛ ىهنلا ثيداحأب اولمع روهمجل اف

 ىهتنا . «لوحكمو نسحلاو ءاطع نع كلذ يف ةصخرلا انيؤرو . ةعمجلا موي راهنلا فصن =

 «رئاظنلاو هابشألا» ىف امك ؛ بهذملا ىف دمتعملا ححصملا وهو ؛ فسوي ىبأ مامإلا لوق وهو : تلق

 . «ىقارملا ىلع يواطحطلا» ىف اذك . «ىوتفلا هيلعو» : «يسدقلا يواحلا» يفو
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 رمع نبأ ثيدح 5 تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتک ١

 . اهريغ نم حجرأ ىهو « امهريغو «نيحيحصلا» ىف ةتباث ىهنلا

 يهنلا ثيداحأ نأل : اولاق ؛ ثيدحلا اذهب لمعلا ىلإ هريغو يعفاشلا بهذو

 اوفعضف « ىضقت يتلا ةلفانلاو « اهنع مونملاو « ةتئافلاب صيصختلا اهلخد دق

 يأ ىف ةكمب ةلفانلا هركت الو . ثيدحلا اذهب اضيأ صصختف « اهمومع بناج

 . تاعاسلا نم ةعاس

 يف نابح نبا ةياورل ةلفان لك معي لب ؛ فاوطلا ىتعكرب ًاصاخ اذه سيلو
 نفرعأ الف ؛ ءيش رمألا نم مكل ناك نإ « بلطملا دبع ينب اي» : (هحيحص»

 . «راهن وأ « ليل نم ءاش ةعاس يأ ؛ تيبلا دنع يلصي نم عنمي مكنم ادحأ

 ىف مارحلا دجسملا يف ينعي  لفنلا زاوجب انلق اذإو : «جاهولا مجنلا» ىف لاق

 لمحل لاح ل ىلا ذأ ا ا رک د ا ۱٦

 َرَمَع نبا ىلع هفقو هريغو « ةميزخ نبا هححصو ؛ ينطقرا دلا ارا

 را قفشلا» : لاق ل لا نأ :امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو)

 . (رمع نبا ىلع هفقو هريغو , ''!ةميزخ نبا هححصو « ينطقرادلا هاور

 نع هاور امنإو ؛ ًاقالطإ رمع نبا نع ثيدحلا جرخي مل ةميزمخ نبا نإف !رظن اذه يف )١(
 وه مث . قفشلا ةرمح بهذت نأ ىلإ : ظفلب ٠۳۹( مقر) مدقتملا هثيدح ءانثأ يف ورمع نب هللادبع

 : هلوقب هفيعضت ىلإ راشأ لب ؛ هححصي مل

 . )٠١( «صيخلتلا» ىف هسفن ظفاحلا هركذ ؛ «ةظفللا هذه تحص نإ»

 . «قفشلا رون» : ظفل يفو . «قفشلا روث» : ظفلب حص اغإو
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 رمع نبا ثيدح - ۹ تيقاوملا باب ١ > ةالصلا ساتك ١

 يف ةميزخ نبا هجرخأو . «ةالصلا تبجو ؛ قفشلا باغ اذإف» : ثيدحلا مامتو
 بهذت نأ ىلإ برغملا ةالص تقوو» : ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم «هحيحص)»
 « سابع نباو « رمعو « ىلع نع ثيدحلا اذه يور : يقهيبلا لاقو . «قفشلا ةرمح
 . ءيش اهنم حصي الو « ةريره يبأو « سوأ نب دادشو « تماصلا نب ةدابعو

 ةغللا لهأ نم رمع نباو ؛ ةغللا لهأ ىلإ هيف عجرملاو ٠ يوغل ثحبلا : تلق

 ‹ قفشلا : «سوماقلا» يفو « هيلع ًافوقوم ناك نإو « ةجح همالكف « برعلا حف 7

 بيرت یا ا ی يا ديورلا نب قفألا يف ةرمحلا : ةكرحم

 ها . ةمتعلا

 سمخل عستي اب سمشلا بورغ بيقع برغملا تقو نأ ىري يعفاشلاو

 هتجحو « ريغ ال ةماقإو « ناذأو « ةروعلا رتسو « ةراهطلا ردق ىضمو « تاعكر
 دحاو تقو ىف ؛ًاعم نيمويلا يف برغملا لک هب یلص هنأ : ليربج ثيدح

 مب يب تاجرا لاق ؛ سمشلا ںورغ بيقع

 . يناثلا مويلا يف هلثم ءيشلا لظ ريصم ىلإ رهظلا
 : ًاقافتا ةكمب ةالصلا ضرف لوأ ىف مدقتم ليربج ثيدح نأب هنع بيجأو

 . ًالاعفأو ًالاوقأ ةنيدملا يف ةعقاو ةرخأتم قفشلا برغملا تقو رخآ نإ : ثيداحأو
 دنع ةمدقم ىهف , ليربج تيقوت ثيدح نم ًادانسإ حصأ اهنأبو « اهل مكحلاف

 . ضراعتلا

I 

 ليربج ربخ ناف ؛ ضهان ريغف « لعف ليربج ربخو « لاوقأ اهنأب باوجلا امأو
 نيذه نيب ام» : ةسمخلا تاقوألا هب ىلص نأ دعب غبي هل لاق هنإف ؛ لوقو لعف
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 سابع نبأ ثيدح ١617 تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك ۲

 ةالص ىلع ءاشعلاو برغملا نيب ةينيب ةه ال6 معن ٠ «كتمألو كل تقو نيتقولا

 ىلع ةمدقم لاوفألاو « برغملا تقو « ىلإ رظنلا لعف هنأب باوجلا متيف « ليربج

 تدافأ لاوقألا امنإ « ضراعت مث امف انه اّمأو « حصألا ىلع ضراعتلا دنع لاعفألا

 . اهب هلا نم «برغملل تاقولا ىف ةذابز

 تاقوألا باب لوأ يف ثيدحلا اذه يدقت ىلوألا ناك هنأ ىفخي ال : تلق

 . هنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع ثيدح وهو « هيف ثيدح لوأ بقع

 : نيتقو اهل نإ : يدقلا هلردر ؛ ديدجلا يف ,يعفاشلا لوق وه لوقلا اذه نأ ملعار

 ‹ هباحصأ نم ةمئأ هححصو ‹ قفشلا بيغم ىلإ دتمي ىناثلاو « اذه امهدحأ

 حرش» يف يوونلا :ة دقو : مهريغو « يقهيبلاو « يباطخلاو « ةميزخ نباك

 'ء ةدديحصلا ثيداح.الأ تفرع اذإف ؛ قفشلا ىلإ هدادتما ىلع ةلدألا «ىذهملا

 يف هب لوقلا قلعو ؛ جدلا يف هيلع صن يعفاشلا نأل ؛ ًامزج هب لوقلا نيعت
 E لب « ثيدحلا تبث دقو « هتوبث ىلع «ءالمإلا»

 رجفلا» : لو هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو _ ۷

 ةذلّصلا هيف مرت رجفو 0 اهلا هي 0 ءاعطلا مرحي رجف نار

 . ءاححصو « مكاحلاو ةر نبا اور «ةاعطلا هيف لحيو 5 حبصلا ةالص

 : (ٌرَجفلا» : قلي هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : (ةالّصلا هيف لحتو) مئاصلا ىلع ديري : (ماعطلا مرحي ٌرْجَف : نارْجَف) ةغل : يأ

 ةاللص : السلا بؤر رحل دقلة برعو تو خب ىأ

 لمتحي ريسفتلاو « ةالصلا قلطم هيف مرحت اهنأ مهوتي الکل ؛ (- حبصلا
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 رباج ثيدح _ ۸ تيقاوملا باب - ١ ظ ةالصلا باتك  ؟

 هاور . «ماعطلا هيف لحيو) يوارلا نم هنأ لمتحيو . لصألا وهو « كي هن

 دقو « نيتقولا نيب ًاكرتشم ةغل رجفلا ناك امل : ""(هاححصو « مكاحلاو ةميزخ نبا

 دارملا غلي نيب ؛ رجفلا حبصلا ةالص لوأ نأ تاقوألا ثيداحأ ضعب يف قلطأ

 : هلوق اهدافأ يتلا يهو ؛ ةحضاو ةرهاظ ةمالع هل يذلا هنأو « هب

 هنأ نشا مرحي ب يذلا يف دازو « وحن رباج ثيدح نم مال ١

 . «ناحرسلا بّتذک» هنأ رخآلا ( يفو 20 «قفألا يف ةليطتسم به ذي)

 يف هظفلو سابع نبا .ثيدح وحن : (هوحن رباج ثيدح نم مكاحللو)
 الف ؛ ناحرسلا بنذك نوكي يذلا رجفلا امأف : نارجف رجفلا» : «كردتسملا»

 لحي هنإف ؛ قفألا يف ًاليطتسم بهذي يذلا اّمأو « ماعطلا لحيو « ةالصلا لحي
 مرحي يذلا يف دازو) فنصملا لوق ىنعم تفرع دقو « «ماعطلا مرحيو . ةالصلا

 "”يراخبلل ةياور يفو : («قفألا يف) أدتم : يأ : (اليطتسم بهذي هنأ» ماعطلا
 هس سوس سس

 و رج ىلع حما لاقو ؛ ةميزخ نبا قيرط نم )١191/١( مكاحلا ا

 : يبهذلا هقفاوو ف «ةاورلا ةلادع

 . جيرج نبا ةنعنع هيف : تلق

 دمحأ وبأ هاور اذكه» : الاقو « (۴۷۷/۱) يقهيبلاو )۲۳۱(  ينطقرادل هأور هقيرط نمو

 : نادهاش هل نكل : تلق . ا ًافوقوم هريغ هاورو « ًاعوفرم يريبزلا
 .: لاقو ‹ ىنطقرادلا هاور . ًافوقوم شئاع نب نمحرلادبع نع : امهدحأ

 ٠ ظ . «حيحص هدانسإ»

 . يبهذلا هقفاوو مكاحلا لاق امك ؛ حيحص هدانسإو . . يتآلا ثيدحلا وهو ؛ ؛ عوفرم : : رخآلاو

 ؛ رباج ثيدح نم سیلو ؛ (55) «صيخلتلا» يف امك ؛ دوعسم نبا ثيدح نم : يأ (۲)

 !! حراشلا عينص همهوي امك
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 دوعسم نبا ثيدح 4 تيقاوملا بابد١ ةالصلا باتک ۔ ۲
 س يي بسس سس م سال س شل

 ‹ةالصلا هيف لحت ال يذلا وهو : (رخآلا يفو) هراسيو هنيي نع هدي دم يب هن
 ناک )) هتفص يف: (هنأ) رخآلا يف لاقو : يأ ؛ ماعطلا هيف مرحي الو

 . بئذلا وهو « ةلمهم ءاحف ءارلا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب : («ناحرسلا

 امهنيبو « دومعلاك ءامسلا يف عفتري لب ؛ أدتمم اليطتسم بهذي ال هنأ دارملاو

 . انيب اروهظ يناثلا رهظي هروهظ دعبو « لوألا رهظي هنإف ؛ ةعاس

 . تفرع امك ؛ ةعكرل عستي ام هرخآو « هتقو لوأ وهو ءرجفلا تقو نايب هيف اذهف

 : وهو ىتآلا ثيدحلا يف امهنم لضفألا هلي نيب ءرخآو لوأ تقو لكل ناك الو

 لضفأ» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبأ نعو 4

 ُهَلِصأو .هاحًّحصو « مكاحلاو يذمرتلا هور . «اهتقو لَّوأ يف ٌةالّصلا لامغألا
 . «نيحيحصلا» يف

 لامغألا لضفأ» : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)
 يف ُهّلصأو . هاحّحصو «مكاحلاو يذمرتلا هور . «اهتقو لوأ يف ةالّصلا

 : يبنلا تلأس : ظفلب دوعسم نبا نع يراخبلا هجرخأ : ((نيحيحصلا»

 . «لوأ» : ظفل هيف سيلو « «اهتقول ةالصلا» : لاق ؟ هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ

 ؛ لامعألا نم لمع لك ىلع « اهتقو لوأ يف ةالصلا ةيلضفأ ىلع لد ثيدحلاف

 ينطقرادلا هاورو . الاق امك وهو . )188/١-184( هحيحصت ىلع يبهذلا هقفاوو : تلق )١(

 .(١9ص)

 هل ةياور ىفو . «اهتيقاوم ىلع ةالصلا» : ظفلب )5765/١ -۳۲٠( هاور اهنإف ؛ يذمرتلا امأو

 1 . «اهتاقيمل» : )9/١١(

 ل



 دوعسم نبأ ثيدح 84 تيقاوملا باب د١ ظ ةالصلا باتك "؟

 لامعألا لضفأ» : ثيدحب ضروع دقو « ماللاب لامعألل فيرعتلا رهاظ وه امك

 , دوعسم نبا ثيدح يف لامعألا نم دارملا نأ مولعم هنأ ىفخي الو , «هللاب نامي

 . نايإلا ريغ هدارمف : ناميإلا لهأ لامعأ لضفأ نع لأس امنإ هنإف ؛ ناميإلا ادع ام

 ةلومحم «- دوعسم نبا ثيدح ىف : يأ انه لامعألا : ديعلا قيقد نبا لاق

 : ةريره يبأ ثيدح ضراعت الف ؛ بولقلا لامعأ لوانتت الف ؛ ةيندبلا ىلع

 . «لجو زع للاب ناميإلا لامعألا لضفأ»

 ‹ لامعألا لضفأ اهنأب ربلا لامعأ نم عاونأ يف رخأ ثيداحأ تدرو دق اهنكلو

 بطاخم لك ربخأ غلي هنأب بيجأ دقو: ارهاظ بابلا ثيدح ضراعت ىتلا يهف

 لضفأ عاجشلاف ؛ رثكأ هيف هعفنو « بغرأ هيلإو « موقأ هب وهو « هب قيلأ وه ام
 لامعألا لضفأ ىنغلاو « ةدابعلل هيلخت نم لضفأ هنإف ؛ داهجلا هقح يف لامعألا
 لضفأ نم : دارملاو « ةردقم « نم : ةملك نأ وأ« كلذ ريغو « ةقدصلا هقح ىف

 ضروعو ‹ قلطملا لضفلا لب ؛ ةدايزلا اهب دري مل «لضفأ» ةملك وأ ؛لامغألا

 هنإف ؛ ءاشعلا ثيدحب هريغ ىف اهنم ناك ام ىلع « اهتقو لوأ يف ةالصلا ليضفت

 بيرق وأ « فصنلا ىلإ : ينعي ؛ «اهترخأل ؛ يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : هلع لاق

 . رهظلاب داربإلا ثيداحأبو ءرجفلاب رافسإلا وأ« حابصإلا ثيدحبو « هنم
 . صاخو ماع نيب ةضراعم الو « تقولا لوأ مومعل صيصخت كلذ نأ : باوجلاو

 باحصأ نيب نم "صفح نب يلع هب درفت اهتقو لوأ ركذ نأب لوقلا امأو

 )١( مكاحلاو ينطقرادلا دنع رفعج نب دمحم هعبات لب ؛ هب درفتي مل .

 . مكاحلا دنع هيف ةبعش خيش نع ىرخأ قيرط هلو
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 ةروذحم يبأ ثيدح _ ١ تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك ١

 دقف ؛ «لوأ» : ركذ نود نم . (اهتقو ىلع» : ظفلب هوور مهلك مهنأو ‹« ةبعش

 لاجر نم قودص خيش هنإف ؛ رضي ال هدرفت نأب ةياورلا ثيح نم هنع بيجأ
 يف ةيزخ نبا اهجرخأو « مكاحلاو « يذمرتلا ةياورلا هذه ححص دق مث « ملسم

 : ظفل ىنعم ديفت «اهتقو ىلع» : ظفل ةياور نأ ةياردلا ثيح نمو ؛ (هحيحص»

 : ةياورو ‹ تقولا عيمج ىلع ءالعتسالا ىضتقت : (ىلع» ةملك نأل ؛ «لوأ»

 ةيعرش ةرورض مولعمو ؛ اهتقو لابقتسال : دارملا نأل ؛ كلذ ديفت ماللاب ؛ «اهتقول»

 ا مكلابقتسال دارملا نأ نيعتف « هلوخد لبق حصت ال اهنأ

 يف نوُعِراَسُي اوُناك م مهْنإ# ٠ ىلاعت هلوقلو ءاهتقو لوأ ىف اهب نايتإلاب

 لوأ ىف ةالصلاب نايتإلا امئاد هبأد ناك قي هنألو 4١[« :ءايبنألا] ] «تاَرْيَخلا

 ثيدحلو  ءاشعلاك هوحنو « رافسإلاك هانركذ امل الإ« لضفألا الإ لعفي الو « اهتقو
 رضح اذإ ةالصلا اهنم ركذ مث « «. . . رخؤت ال ثالث : دواد يبأ دنع ىلع

  زئاج اهتقو روضح دعب اهريخأت نإف ؛ الإو . لضفألا كلذ نأ : دارملاو .اهتقو

 و اشا هل البو

 هللا ناوضر تقّولا ْلَوأ» : لاق هلي يبّتلا نأ : ةروذحم يبأ نعو - ٠

 | ا فيعض دنس ينطقرادلا هجرخأ . «هللا رفع هرخآو هللا ت ا

 ةمجعملا لاذلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا حتفب : (ةروذحم يبأ نعو)

 ؛ نيعم نب ةرمس هنأ اهحصأ : لاوقأ ىلع همسا ىف اوفلتخاو « ءار واولا دعب

 هنإ : ربلا دبع نبا لاقو « ةيتحتلا ةانثملا حتفو ةلمهملا نيعلا نوكسو ميملا رسكب
 ندؤم ةروذحم وبأو « نسوا ةروذحم يبأ مسا نأ شيرف ناسنأ قيرطب نوملاعلا قفت هدا
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 رمع نبا ثيدح ١-2 تيقاوملا باب - ١ ةالصلا باتك ١

 تام « ةالصلل اهب نذؤي ؛ تام نأ رولا ماع ملسأ ٠ لك يلا

 . نيسمحو عست ةنس

 : (هللا ناوضر) ةضورفملا ةالصلل : يأ : (تقولا لوأ» : لاق هِي يبنلا نأ)

 : (هللا ةمحر هطسوأو) اهلعاف نع ىلاعت هللا ناوضر هيف اهئادأب لصحي : يأ

 هرخآو) خلبأ ناوضرلا ةبتر نأ مولعمو « هتمحر هيف ةالصلا لعافل لصحي : يأ

 نال (كيعف لتس"  ينطقرا دلا هجرخأ) بنذ نع الإ وفع الو : («هللا وفع

 «رابكلا نيباذكلا نم ناك : دمحأ لاق « يندملا ديلولا نب بوقعي ةياور نم

 يف اذك « عضولا ىلإ نابح نبا هبسنو « يئاسنلا هكرتو « نيعم نبا هبذكو
 وهو « ىلجبلا ايركز نب ميهاربإ هدانسإ يف نأ «حرشلا» ىفو . «يضاقلا يشاوح»

 الو , ًادج : بارعإ انمدقو « هفعضل ًادكؤم : (ادج) فنصملا لاق اذلو ؛ مهتم

 : هلوق هل دهشي هنإ : لاقي

 فيعض وهو . طّسْوألا نود « هوحن َرمُع نبا ثيدح نم يذمرتللو - ١

 نود) هرخآو تقولا لوأ ركذ يف : (هوحن رمع نبا ثيدح نم يدذمرتللو)

 ام هيفو < ا ديلولا نب بوقعی هيف نأل : اشا فيعض وهو . طسوألا

 لاق نم امهيف هل دوهشملاو دهاشلا نأل ؛ ًادهاش حصي ال : انلق امنإو « تعمس

 : يدع نبا لاق ؛ ايركز نب ميهاربإ هيفو ؛ (09) ءهننس» يف ة(١)

(Y)4۳/1( يقهيبلاو « )۱۸۹/۱( مكاحلاو « )4۲) ينطقرادلا هاور هقيرط نمو ( : 
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 د به ےہ سا ہا شباب بسسس بسسس سا ل جم سس سس مس مسج 0

 نع بابلا يفو !؟هل ادوهشمو ًادهاش نوكي فيكف « باذك هنإ : هيف ةمئألا

 نم ؛ مالسلا هيلع يلع نع هيفو « ةفيعض اهلكو ؛ سنأو « سابع نباو « رباج

 لاق « يلع نع هدج نع هيبأ نع نيسحلا نب يلع نع دمحم نب ىسوم ةياور
 نإف ؛ لولعم هنأ عم « بابلا اذه يف يور ام حصأ  نظأ اميف  هدانسإ : يقهيبلا

 هيف فرعأ ال : مكاحلا لاق . ًافوقوم هيبأ نع دمحم نب رفعج نع هتياور ظوفحملا

 نع هيف ةياورلا اغإو  ةباحصلا نم دحأ نع الو « كلي َيِبَّنلا نع حصي ًاثيدح

 . "افوقوم هيبأ نع دمحم نب رفعج
 لئاضفلا يف لاقي ال هنأل ؛ عفرلا مكح هلف . فوقوملا اذه حص اذإ : تلق

 هنم ةظفاحملاف « حصت مل نإو « ثيداحألا هذه نكلو « "'لامتحا هيفو « يأرلاب

 ىتلا دهاوشلا نم كلذ ريغو « هتيلضفأ ىلع ةلاد تقولا لوأ ةالصلا ىلع غبي

 . اهانمدق

 ةالص ال» : لاق لل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رمع نبا نعو ١6

 - ةياور يفو « يئاسنلا الإ ؛ ةسمحلا هجرعخأ . «نْيَتدجس الإ ؛رجفلا دعب

 . (رجفلا يتعكر الإ ؛ رجفلا عولط دعب ةالص ال» : قازرلا دبع

 دعب ةالص ال» : لاق
hf 

 . (475/1) يقهيبلا هاور اذكهو (۱)

 ًادمحم نأل ؛ ًالسرم ناكل ؛ عوفرملا مكح يف هنأب مَّلسو « لامتحالا اذه دري ملول : تلق (۲)
 نم ًادحأ كردي مل وهو ؛ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم وهو ؛ رفعج لاو

 ا
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 صاعلا نب ورمع ثيدح تيقاوملا باب-١ 0 ةالصلا باتك  ؟

 هجرخأ) هدعب ام هرسفي امك ؛ رجفلا يتعكر : يأ : («نيتدجس الإ ؛ رجفلا

 ‹ بيرغ : يذمرتلا لاق . ىنطقرادلاو , دمحأ هجرخأو : (ىئاسنلا الإ ؛ ةسمخلا

 . ""ىسوم نب ةمادق ثيدح نم الإ« فرعي ال

 ٠ ةنسالإ« هتالص لبق رجفلا عولط دعب ةلفانلا رحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 . مرحتلا يهنلا لصأو ‹ يهنلا ىنعم يف وهف « ًايفن هظفل ناك نإو هنأ كلذو ؛ رجفلا

 الإ ؛ رجفلا دعب لجرلا ىلصي نأ ةهارك ىلع ملعلا لهأ عمجأ : يذمرتلا لاق

 هيف فالخلا نإف ؛ بيجع عامجإلا يذمرتلا ىوعد : فنصملا لاق . رجفلا يتعكر

 ناكو « اهب سأب ال : يرصبلا نسحلا لاقو . هريغو رذنملا نبا هاكح ءروهشم
 دعب : (رجفلا دعب» ب دارملاو . ليللا يف ةالصلا هتتاف نم لعفي نأ ىري كلام

 ال») رمع نبا نع : يأ : (قازرلا دبع ةياور يفو) هلوق هل لد امك ؛ هعولط

 هلوق هل لدي امكو : («رجفلا يتعكر الإ ؛ رجفلا عولط دعب ةالص

 . صاعلا نب ورْمَع نع ينطقرادلل ةلثمو

 : (""صاعلا نب ورْمَع نع ينطقرادلل هلثمو)

 . (6۷۸) («ءاورؤلا» يف هيلع تملكت دقو « اهب ىوقتي دهاوشو ىرخأ قرط هل نكل >

 ثيدح نم ٠ ١١١( 941) هاور اغإو ! ىنطقرادلا دنع صاعلا نب ورمع ثيدح نم هرأ مل (؟)

 ع 1 1 1 ١ 59 د ۶ م

 معنا نب دايز نب نمحرلادبع هيفو ؛ يقهيبلاو رصن نباو ةبيش r كح ركل كلذدكو

 . هلبق يذلا ثيدحلا اهنم ىتلا هدهاوشب ىوقتي هنكلو . فعض هيفو ؛ ىقيرفإلا

 < اللا أ! هللا لوسراي : تلق“ لاق هنأ ىفلسلا ةسبغ نبورمع كيد نفيضختي هو
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 ةملس مأ ثيدح 4 تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 ىتلا تاقوألا نم سداس تقو اذهو . «رجفلا دعب» ب دارملا ارسف امهنإف

 ضراع دق هنأ الإ « ىضم ام تاقوألا ةسمدخلا تفرع دقو « اهيف ةالصلا نع ىهن

 . ثيدحلا « تاقوألا ةتسلا دحأ وه يذلا رصعلا دعب ةالصلا نع يهنلا

 وك هللا لوسر یلص : تلاق اهنع هللا يضر ةَمَلس َمَأ نعو ١

 ل لاقف « ُهُتلَأسِف نیز ىلسلا ۽ يتيب لخد مث

 . «ال» : لاق ؟اتتاف اذإ اهنا تلقت .«نألا َمُهئْيَلَصَف رهظلا

 . دمحأ

 مث ءرصعلا غلي هللا لوسر ىلص : تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو)
 هلع هنأ ىلع لدي ام اهلاؤس ىف : (هتلأسف ‹ نيتعكر ىلصف « يتيب لخد

 es يهنلاب تملع تناك دق اهن وأ « اهدنع كلذ لبق امهلصي

 ا (رهظلا دعب نيتعكر نع تلغش» : لاقف) هل لعفلا

 و هنأ : يذمرتلا دنع سابع نبا نع ةياور يفو « سيقلا دبع نم سان هاتأ

 2 كلذ نع ءاضق : أ («نآلا امهّمْيلصف) رهظلا دعب نيتعكرلا نع هلغشف لام

 : (؟اتتاف اذإ امهيضقنفأ : تلقف) تلاق اذلف ؛ ءاضق امهنأ ةملس ما تمهف دقو

 اذه ىف امهوضقت ال : يأ : («ال» : لاق) تقولا اذه يف امهتيضق امك : يأ

 يلصت ىتح ؛ ةبوتكم ةدوهشم ةالصلا نإف لصف ؛ رخآلا ليللا فوج» : لاق ؟عمسأ =

 )111/4-1١70117- دمحأو ‹ (۱۲/۳) مزح نبا هنعو « دواد وبأ هاور . ثيدحلا «. . . حبصلا

 الإ ةالص الف ؛ رجفلا علط اذإف ؛ رجفلا علطي ىتح» : ظفلب (586/4) دمحأل ةياور يفو

 . فعض هيفو « بشوح نب رهش هدنس ىفو ؛ ثيدحلا «. . . رجفلا يلصت ىتح « نيتعكرلا
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 ةشئاع ثيدح 6 تيقاوملا باب ١ ةالصلا باتك. ۲

 هنأ الإ : (""دمحأ هجرخأ) ديقم ريغ ىفنلا ناك نإو « قايسلا ةنيرقب « تقولا

 ٠ .انه فنصلا هيلع تكس
 ‹ ةجح اهب موقت ال ةفيعض ةياور اهنإ : «يرابلا حتف» يف هل هقايس دعب لاقو

 . هيف ليق امع انه تكسي نأ هنم نسحي ناك امو « اهفعض هجو كلانه نيبي ملو

 نم ناك تقولا كلذ يف ءاضقلا نأ نم فلس ام ىلع ليلد ثيدحملاو

 دعب يلصي ناك كي هنأ : ةشن ةشئاع ثيدح اذه ىلع لد دقو « غي هصئاصخ

 نكلو « دواد وبأ هجرخأ . لاصولا نع ىهنيو « لصاويو « اهنع ىهنيو « رصعلا
 لصأ ال < رات ادب نيكل لع ا يب ني يعمل يالا 0-0

 . ءاضقلا

 ءاضقلا 5250 لوقلا اذه دري روكذملا ا ثيدح م الو

 : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ يذلا وهو « دواد وبأ هجرخأ 5 اذهو « ًاضيأ هب صاخ

 . هانعمب اهنع هللا يضر ةشئاع نع دواد ىبألو 6 >

 . (هانعمب اهنع هللا يضر ةشئاع نع دواد ىبألو)

 )١( ء ةملس نب دامح ىلع هنتم يف فالتخالاب لولعم وهو ؛ (؟5/5١) «دنسملا» يف والأكثر 

 ؟امهيضقنفأ : تلق» : هنع ركذي مل . . .«

 . ةشئاع امهنيب اولخدأ رثكألا نأبو « ةملس مأو ناوكذ نيب عاطقنالابو

 اذه اهدنع ناك ولف !؟ءاضقلا ىرت ال فيكف ؛ ًاقلطم رصعلا دعب ةالصلا زاوج ىرت تناك اهنأو
 ظ . روكذملا زاوجلاب لقت مل« ءاضقلا نع يهنلا

 . دمحأ دنسب نوراه نب ديزي نع )1/۳۳۱( ىلعي وبأ هاورو

of 



 ديز نب هللا دبع ثيدح -7 ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك ۲

 ناذألا باب ۔ ۲

 ۲[  : ةبوتلا] (هلوسَرو هللا نم ٌناَذأو : ىلاعت هللا لاق « مالعإلا : ةغل.ناذألا
 ةنسلا 'ىف ا اة ال الا مالعإلا : ًاعرشو
 . لوألا حيحصلاو « ةكمب عرش هنأ ىلع لد ثیداحا تکروو ةرجفلا نم ىلوألا

 لجر - مئان انأو - يب فط : لاق هنر دبع ني كيو: نتا دبع نع - 5

 رت مثلا ‹ ريبكتلا م عيبرتب - ناذألا رك ذف « ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت : لاقف

 هللا: لور تأ ْتْحَبْصُأ املف : لاق  ٌةالَّصلا تماق دق الإ « ىَداَرُف ةماقإلاو
hl 
 هحّحصو « دواد وبأو دمحأ هجرخأ . ثيدحلا « «قح ایر اھا : لاقف « 8

 : (هبر دبع نبا) ايد دم سر دو يذ يز
 تام ءاهدعب دهاشملاو ءًاردبو « ةبقعلا هللا دبع دهش « يجرزخلا يراصنألا

 ثيدحللو : (لجر - مئان انأو - يب فاط : لاق) نيثالثو نيتنثا ةنس ةنيدملاب

 ةالصلا تقو اوملعي نأ اوركذ « سانلا رثك امل هنأ تاياورلا يف ام وهو « ببس

 كلذ» : هلل هللا لوسر لاقف ؟اسوقان انذختا ول : اولاقف « اهل مهعمجي ءيشب
 ؟ًاران انعفر ول : اولاقف , «دوهيلل كلذ» : لاق ؟ًاقوب انذختا ول : اولاقف « «ىراصنلل
 فل َىبّتلا ىلإ ءاجف « ديز نب هللا دبع ىأرف « اوقرتفاف . «سوجملل كلذ» : لاق

 لجر مئان انأو يب فاطف : «دواد نا ننس» يفو . ثيدحلا « يب فاط : لاقف

 ؟هب عنصت امو : لاق ؟سوقانلا عيبتأ « هللا دبع اي : تلقف « هدي يف ًاسوقان لمحي

 : تلق ؟كلذ نم ريخ وه ام ىلع كلدأ الفأ : لاق « ةالصلا ىلإ هب وعدن : تلق

oo 



 ديز نب هللا دبع ثيدح - 5 ناذألا باب ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 عيبرتب) هرخآ ىلإ : يأ : (ناذألا رك ذف , ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت : لاقف) ىلب
 يف : يأ : (عيجرت ريغب) هضراع امو « هدضاع ام ىتأيو « ًاعبرأ هريركت : (ريبكتلا

 e e ىلا روما وه ا یا يف ۽ نيتااهشلا

 تحبصأ املف : لاق) ) رركت ا تماق قا اهظافلأ نم ءيش

 وبأو دمحأ هجرخأ . ثيدحلا « «قح ايؤرل اهنإ» : لاقف « فالك هل

 "ا ةميزخ نباو وا هححصودواد

 اورضحيل ؛ نيبئاغلل ءاعد « ةالصلل ناذألا ةيعورشم ىلع ليلد تيدحلا

 لوخدب مالعإ وهو « ةالصلل مهعمجي رمأ يف رظنلا ىف ِهيكَي متها اذلو « اهيلإ

 ظ ظ . ًاضيأ اهتقو

 نمو « مالسإلا لهأ راعش نم هنأ كش الو هبوجو ىف ءاملعلا فلتخاو

 هظافلأ ةيمكو « ىتأتو « ةلمتحم هيف ةلدألاف « هبوجو اّمأو « هللا هعرش ام نساحم

 ا تاق

 ؛ ةياورلا تفلتخا دقو « تارم عبرأ هلوأ يف ربكي هنأ ىلع لد ثيدحلا اذهو

 هنأ وهو ؛ مهولا يف حراشلا عقوأ « لخم راصتخا وهو ؛ هللا همحر فلؤملا نم راصتخا اذه - )١(

 ! ىتأي امك ؛ هليوأت ىلإ رطضاف ؛ ثيدحلا نم وه (ىدارف ةماقإلاو) : هلوق نأ نظ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «ربكأ هللا ربكأ هللا : ةالصلا تمقأ اذإ لوقت مث» : ثيدحلا ظفل امنإو -

 | . ثيدحلا 6... . هللا لوسر اديمجت نأ دهشأ

 . (01؟ مقر) «دواد يبأ حيحص» ىف هتنيب امك ؛ نسح مهدانسإو « (۲۸۷) نابح نبا اذكو (۲)

 ظ ! ةماقإلاو ناذألا ةغيص يف سيل « ًارصتخم هجرخأ اغإ يذمرتلاو

 "نك



 ديز نب هللا دبع ثيدح 5 ناذألا باب ۔ ١ ةالصلا باتك  ؟

 عيبرتلاب اهضعب ىفو « هتاياور ضعب يف ةروذحم يبأ ثيدح يف ةينثتلاب تدروف

 «لدع ةدايز اهنألو « هتياور ةرهشل ؛ عيبرتلاب لمعلا ىلإ رثكألا بهذف « ًاضيأ

 نمف « كلذ يف فلتخا دقو « عيجرتلا ةيعورشم مدع ىلع ثيدحلا لدو

 ثيدحب لمع ؛ عورشم هنإ : لاق نمو ؛ ةياورلا هذهب لمع « عورشم ريغ هنإ : لاق
 . يتأيسو « ةروذحم ىبأ

 . اهرركي هنإف ؛ ةماقإلا ظفل الإ , اهظافلأ درفت ةماقإلا نأ ىلع لدو

 ريبكتلا نأ ىلع روهمجلا نكلو « اهلوأ يف ريبكتلا درفي هنأ ثيدحلا رهاظو
 ريغ هنأك « ًاعبرأ ناذألا يف هريركت ىلإ رظنلاب هنكلو : اولاق « نيترم رركي اهلوأ يف

 ‹ ظافلألا ةيقب درفتو « ةماقإلا ظفل رركيو « اهرخآ يف رركي كلذكو « اهيف رركم
 ‹ ةماقإلا الإ ؛ ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ لالب 5 ثيدح ىراخبلا جرخأ دقو

 ةماقإلاو « ىنثم ىنثم « هتاملك لك يف ناذألا : لاق نم هب لدتسا دقو « ىتأيسو

 ةياورلا هذه نأب عيبرتلا لهأ باجأ دقو « ةالصلا تماق دق : الإ « ةدرفم اهظافلأ

 ةدايز يهو « ةيرم الب تحص دق عيبرتلا ةياور نكل « ركذ ام ىلع ةلاد ةحيحص
 يتأيو « نيثيدحلاب لمع دق ناذألا لوأ ريبكتلا عيبرتب لئاقلاف « ةلوبقم لدع نم

 . ريبكتلل عيبرتلا مدع ىلع لدت ال « ناذألا عفشي : ةياور نأ

 ةدرفم ةماقإلاو ناذألا رخآ يف ديحوتلا ةملك ظفل نأ ىفخي الو ءاذه

 . ناذألا عفشب رمألاب مكحلا نع جراخ وهف ؛ قافتالاب

 ناذألا نأ يه ةماقإلا ظافلأ دارفإو « ناذألا ريركت يف ةمكحلاو : ءاملعلا لاق

oV 



 ديز نب هللا دبع ثيدح ١1 ناذألا باب ۔ ۲ * ةالصلا باتک ۔۲

 نوكي نأو « توصلا عفر هيف عرشي اذلو ؛ ريركتلا ىلإ جيتحاف « نيبئاغلا مالعإل

 ىلإ ةجاح الف ؛ نيرضاحلا مالعإل اهنإف ؛ ةماقإلا فالخب « عفترم لحم ىلع
 دق : ةلمج تررك امنإو ردحلاو توصلا ضفخ اهيف عرش اذلو ؛ اهظافلأ ريركت

 . ةماقإلا دوصقم اهنأل * ةالصلا تماق

 ٌريخ ٌةالّصلا : رجلا ناذأ يف لالب لوق ةّصق هرخآ يف دمحأ دازو ١

 . مونلا نم

 لوق ةصق) ديز نب هللا دبع ثيدح يف هرهاظ : (هرخأ يف | "دمحأ دازو)

 « هجام نباو « يذمرتلا ىور : (مونلا نم ٌريخ ةالّصلا : رجفلا ناذأ يف لالب

 هللا لوسر يل لاق : لاق لالب نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم دمحأو
 هيف نأ الإ «رجفلا ةالص يف الإ ‹ ةالصلا نم ءيش يف نبوشت ڌ ال» : و

 لاقيو « هتداع ىلع كلذ ركذي نأ فنصملا ىلع ناكو « اضيأ عاطقنا هيفو « ًافيعض

 ؛ هنعنع دقو « قاحسإ نب دمحم اهيف ىرخأ قيرط نم (47- )٤۲/٤ «هدنسم» ىف (۱)

 :  «هللا ءاش نإ قح ايؤرل هذه نإ» : هلوق دعب  ىهو « فلؤملا اهيلإ راشأ يتلا ةصقلا اهيفو

 . ةالصلا ىلإ الكب هللا لوسر وعديو « كلذب نذؤي ركب يب ىلوم لالي ناكف ‹ نيذأتلاب رمأ مث

 لالي خرصف : : لاق . مئان ا هللا لوسر نإ هل ليقف .رجفلا ىلإ ةا دع تاد هأاعدف هءاحف : لاق

 رد ي يا بيسملا نب ديعس لاق . مونلا نم ريح ه ةالصلا : هتوص ىلعأب

 اا ىلإ

 نب ديعس نع حيحص دنسب (477 )477/1١  يقهيبلا دنع ىرخأ ًاقيرط هل تدجو مث
 : لاق نأ ىلإ ؛ هايؤرو ديز نب هللا دبع ةصق ركذف . . . بيسملا

 ةنيذأتلا نذأ امدعب ىتأ ًالالب نأ كلذو ؛ مونلا نم ريح ةالصلا : نيذأتلا يف لالب داز مث
 . لالب نذأف ؛ مئان هلي يبنلا نإ : هل ليقف « ةالصلاب جيب يبنلا نذؤيل ىلوألا

 مهم



 سنأ ثيدح ۔ ۸ ناذألا باب  ؟ ةالصلا باتك  ؟

 يف « مونلا نم ريخ ةالصلا : سيلو « «دواد يبأ ننس» يف امك ؛ نيترم بيوثتلا

 امنإو  هرخآ يف لاق ثيح فنصملا ةرابع همهوت ار امك « ديز نب هللا دبع ثيدح
 "7لالب ةياور اهب لصو مث « ديز نب هللا دبع ةياور قاس دمحأ نأ ديري

 ْنَذؤملا لاق اذإ ةّنُمسلا نم : لاق هنع هللا يضر سنأ نع ةيزُخ نبالو 8 ١
 . موَنلا نم ٌريخ ةالّصلا : لاق « حالفلا ىلع يح : رجفلا يف

 ةقيرط : يأ : (ةنسلا نم : لاق هنع هللا يضر سنأ نع '"ةيزخ نبالو)

 زوفلا وه حالفلا : (حالفلا ىلع يح : رجفلا يف نذؤملا لاق اذإ) كَ

 هححصو : (مّونلا نم ٌريخ ةالّصلا : لاق) كلذ ببس ىلإ اومله : يأ ؛ ءاقبلاو

 نم ريخ ةالصلا « مونلا نم ريخ ةالصلا : "'يئاسنلا ةياور يفو « نكسلا نبا

 نبا لاق « تاياورلا هتقلطأ امل دييقت اذه يفو . حبصلا نم لوألا ناذألا يف مونلا

 . ةيزخ نبا ةياورلا هذه ححصو : نالسر

 . مئانلا ظاقيإل هنأل ؛ رجفلل لوألا ناذألا يف يه امنإ بيوثتلا ةيعرشف : لاق

 ف د ع یک لذلر ار انين: نرمو ةباورلا ني ةدنيعلا ني فا ل ( :١
A 

 . میشه ةنعنع هيف هنأ الول ؛ حيحص هدانسإو . (AY/1) يراحطلا اذكو (۲)

 : لاقو ‹ )٤۲۳/۱( يقهيبلاو ‹ (40) ينطقرادلا دنع ًاعباتم هل تدجو مث
 ا حج دانسإ))

 ةحيحص یھو <« ةياور ىف ًاضيأ دواد ىبأ دنع يهو ٤ ىتألا ةروذحم یبا ثيدح يف : يأ 6

 : (ه15) (دواد ىبأ ج یف هئنيب امك ؛ هريغل دانسإلا

 :.ةيدأذلا ةياورلا هدنهاوش: نمو



 سنا ثیدح ۔ ۲٥ ناذألا باب "  ةالصلا باتك ١

 ىئاسنلا ظفلو . ةالصلا ىلإ ءاعدو « تقولا لوخدب مالعإ هنإف ؛ يناثلا ناذألا اًمأو
 ىبأ نع ناميلس ىبأ نع رفعج ىبأ نع نايفس ةهج نم "7(ىربكلا هننس) ىف

 ىح : لوألا رجفلا ناذأ ىف لوقأ تنكف « قلي هللا لوسرل نذؤأ تنك : لاق « ةروذحم

 لاق « مونلا نم ريخ ةالصلا « مونلا نم ريخ ةالصلا « حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع

 1 (ىعفارلا ثيداحأل نشك رزلا جيرحت» نم ها. 2 هدانئسإو : 0 نبا

 ناك هنأ ةروذحم يبأ ثيدح نم « «ىربكلا يقهيبلا نئكس)» يف كلذ لثمو ١

 ظ . كلي هرمأب ‹ حبصلا نم لوألا ناذألا يف بوثي

 عورشملا ناذألا ظافلأ نم « مونلا نم ريخ ةالصلا : سيل « اذه ىلعو : تلق

 تعرش يتلا ظافلألا نم وه لب اهتقو لوخدب رابخإلاو« ةالصلا نع ءاعدلل

 6 ألا هذه يف سانلا هداتعا يذلا ريخألا حيبستلا ظافلأك وهف « مئانلا ظاقيإل

 . لوألا ناذألا نع فوغ ةرخأتملا

 له ؛ بيوثتلا ىف لادلا نم ءاهقفلا هداتعا ام كيلع ناه ؛ اذه تفرع اذإو

 نع ناملس يبأ نع رفعج ىيبأ:قيرط نم )1١7/١( ًاضيأ «ىرغصلا» يف هاورو : تلق )١(
 . ءارفلا رفعج ىبأب سيل اذه رفعج ابأ نأب ةياور يف حّرصو . . ةروذحم ىبأ

 نزلا رج ىلا نع لا )۱١۱/۳( هاور مزح نبا نأ هديؤيو
 . ظفاحلا دنع نالوبقم ناملس وبأ هخيشو اذه نذؤملاو : تلق

 ! مزح نبا نم مهو وهف ؛ «حيحص هدانسإ» : لاق هنأ مزح نبا نع حراشلا هلقن ام حص نإف

  مونلا نم ريخ كالصلا : حالفلا دعب لوألا ناذألا يف ناك :رمع نبا ثيدح هل دهشيو
 . مونلا نم ريخ ةالصلا

 . (۳۲۳/۱) ًاضي بأ يقهيبلا هأورو . ديج هدنسو

۳۹۰ 



 ةرو ذحم يبأ ثيدح _ 8 ناذألا باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 ةظقيلا : هانعم نم دارملا مث ؟ال وأ « ةعدب وه لهو ؟ال وأ , ناذألا ظافلأ نم وه

 ‹ مونلا نم ريخ لجآلا يف اهنوضاتعي يتلا ةحارلا : يأ ؛ مونلا نم ريخ ةالصلل

 . ةفيطل ةلاسر هانعدوأ ةملكلا هذه ىف مالك انلو

 . عيجرتلا هيف ركذف « ناذألا هملع فل يبنلا نأ : ةروذحم يبأ نعو 4

 هورك ذف ةسّمخلا هاورو . طقف نيترم هلّوأ يف ريبكتلا ركذ نكلو , ملسم هجرخأ

 ا

 هَملَع فلج يبنلا نأ) هلاح كايبو هطبض مدقت : (ةروذحم 7 نعو)

 : اهلصاح ةصق يف « هسفنب هيلع ا

 املف ‹ ةكم لهأ نم ةعستو وه « نينح ىلإ حتفلا دعب ةروذحم وبأ جرخ هنأ

 ءالؤه يف تعمس دق» : غلي لاقف « نينمؤم اب ءازهتسا اونذأ « ناذألا اوعمس

 « مهرخآ تنكو « ًالجر ًالجر اًنذأف انيلإ لسرأف « «توصلا نسح ناسنإ نيذأت

 كربو « يتيصان ىلع حسمف < هيدي نيب ينسلجأف « «لاعت» : تنذأ نبح لاقف

 اي : تلقف « «مارحلا دجسملا دنع نذأف بهذا» : لاق مث « تارم ثالث ىلع

 « نيتداهشلا يف : يأ : (عيجرتلا هيف رك ذف) ثيدحلا « ينملعف « هلل لوز

 الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقت ملا دواد يبأ هته ةو

 اب ی عنا لرو حجم نأ ةيشأ نا لور ا ةيسم نأ ةا هلأ

 رك باسو وع هبرقي نم عمسي نأ دارملا : ليق . «كتوص

 ‹ توصلا ضفخ E يس بح يو يي او يدق ا

 الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللأ الإ هلإ ال نأ دهشأ : ةداهشلاب كتوص عفرت مث» : لاق
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 ةرو ذحم يبأ ثیدح 84 | ناذألا باب ۲ | ةالصلا باتک ١

 3 «هّللا لوسر أ دمحم نأ دهشأ « للا لوسر أ دمحم نأ دهشأ ؛ لا

 ثيدحلا اذهل ؛ عورشم هنأ ىلإ ءاملعلا روهمج بهذ يذلا عيجرتلا وه اذهف

 . ةلوبقم لدعلا ةدايزو ؛ ديز نب هللا دبع ثيدح ىلع ةدايز وهو ‹ حيحصلا

 ثيدحب مهنم ًالمع ؛ نورخآو « ةفينح وبأو يداهلا بهذ هب لوقلا مدع ىلإو

 نيترم هلوأ يف ريبكتلا ركذ نكلو « ملسم هجرخأ) مدقت يذلا ديز نب هللا دبع
 ‹ ةيوداهلا تلمع ةياورلا هذهبو « ًافنآ ديز نب هللا دبع هركذ امك ال: (طقف

 لف يه: (ةيسشا )اذه رام يآ تد اما :(ةاورف) "ا هريغو « كلنا
 : ("(اعبرم) ناذألا لوأ يف ريبكتلا : يأ : (هورك ذف) دمحأو « ةعبرألا «ننسلا»

 . ديز نب هللا دبع ثيدح تاياورك

 ظوفحم ناذألا لوأ يف تارم عبرأ ريبكتلا : «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق

 يهو « ديز نب هللا دبع ثيدح نمو « ةروذحم يبا ثيدح نم < تاقثلا ةياور نم

 ' . اهلوبق بجي ةدايز

 يف كلذ تحضوأ دقو . حراشلاو نتاملا نم يتأيس امك ؛ ةذاش ةياور اهنكل : تلق )١(
 . )٥۱۷( «دواد يبأ حيحص)

 هريغو دواد وبأ دازو « (۳۳۱ - ۲۳۰/۱) «هحيحص» ىف ةناوع وبأ هاور كلذكو : تلق (۲)

 000 . «. . . ربكأ هللا ربكأ هللا : ةماقإلاو» ظ ظ

 . «نيترم ةالصلا تماق دق» : ةدايزو « ًاعبرم ناذألا لثم اهركذف : تلق .

 ةرشع عست ناذألا ىنملع : هلوأ يف دازو « (۲۸۸) «هحيحص» يف نابح نبا هاور كلذكو

 . ةملك ةرشع عبس ةماقإلاو ‹ ةملك

 ضخ



 سنا ثيدح _ ١ ناذألا باب ۲ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ةياور ىلإ ةروذحم يبأ ثيدح يف عيبرتلا بسن «ىقتنملا» يف ةيميت نبا نأ ملعاو

 حيحص)» تعجارف ‹« ةسمخلا ةياور ىلإ هبسن لب ؛ هيلإ هبسني مل فنصملاو « ملسم
 . هلوأ يف نيترم ريبكتلا اهيف هلوصأ رثكأ نإ : يوونلا لاقف « «هحرش»و «ملسم

 رك (ملسم حيحص)» ل يسرافلا قرط ضعب يف نإ : ضايع يضاقلا لاقو

 نباو « تاياورلا رثكأ ربتعا فنصملا نأ فرعت هبو | هلوأ يف تارم عبرأ ريبكتلا
 . ةيميت نباو « فنصملا مالك نيب ةافانملا مهوتي الف ؛ هقرط ضعب دمتعا ةيميت

 : ًاعْفش ناذألا عفشي نأ لالب رم : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو -

 رك ذي ملو , هيلع قفتم . ةالّصلا متماق دق : ينْعَي  ةماقإلا الإ ‹ ةماقإلا َرتويو

 . ءانثتسالا ملسم

 ينب « مسي مل امل ينبم ةزمهلا مضب : (رمأ : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 لديو ؛ كل ىبنلا الإ ةيعرشلا لوصألا يف رمأي ال هنإف ؛ لعافلاب ملعلل ؛ كلذك

 : (ناذألا) هلوأ حتفب : (عفشي ْنَأ) لعافلا بئان : (لالب) ًابيرق يتآلا ثيدحلا هل

 هنأ هيلع قدصي لكلاف ؛ اعيزأ اعيرأ وأ + ندم تتم ْ يأ : (اعفش) هتاملكب ىتأي

 عفشف « ةروذحم يبأو , ديز نب ا د اخ هني لامجإ اذهو ء عفش
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 رظنلاب اذهو « نيترم نيترم هب ىتأي نأ هريغ عفشو ؛ اعبرأ ًاعبرأ هب ىتأي نأ ريبكتلا

 : (ةماقإلا رتويو) ًاقافتا ةدحاو ةرم هرخآ يف ليلهتلا ةملك نإف ؛ الإو « رثكألا ىلإ

 : (ةالصلا تماق دق : ينعي) هلوقب اهب دارملا نيب : (ةماقإلا الإ) اهظافلأ درفي

 ملسم رك ذي ملو « هيلع قفتم) اهرتوي الو « نيترم اهب يتأي نأ عرشي هنإف
 . ةماقإلا الإ : هلوق ينعأ : (ءانثتسالا

۳ 



 سنأ ثيدح ١ ناذألا باب ۔ ۲ | ةالصلا باتك  ؟

 : لاوقأ ةثالث ىلع اذه يف ءاملعلا فلتخاف

 الالب نإ : ثيدحل ؛ اهلك ةماقإلا ظافلأ ةينثت عرشت : اولاقف « ةيوداهلل : لوألا

 هنأ الإ « ""يواحطلاو « ىنطقرادلاو « قازرلا دبع هاور . ةماقإلاو ناذألا ىنثي ناك

 .  فعض اهيف قرط هلو : عاطقنالا مكاحلا هيف ىعدا دق

 ؛ ةماقإلا يف دارفإلا ةياور ريبكتلا يف عيبرتلا ةياور ضراعت ال ةلمجلابو
 ؛ اهلوبق بجيف « لدع ةدايز ةماقإلا ظافلأ ىف.ةينثتلا نإ : لاقي الف ؛ اهتحصل

 | . "حصت مل اهنأ تفرع دق كنأل

 . ةالصلا تماق دق : ىتح ةماقإلا ظافلأ درفت : لاقف « كلام : يناثلاو

 المع ؛ رركتف « ةالصلا تماق دق الإ « اهظافلأ درفت اهنأ ؛ روهمجلل : ثلاغلاو

 . كلذب ةتباثلا ثيداحألاب

 . الالب لك يبنلا َرَمأ : يئاسنللو ١

 يلج يبثلا) وهو ‹ لعافلل ءانبلاب : (رمأ) سنأ نع : يأ : (يئاسنللو)
 نإو ؛ عوفرم هيلع قفتملا لوألا ثيدحلا نأ ديفيل ؛ فنصملا هب ىتأ اغإو : (ًالالب
 ةماقإلا دارفإو « ناذألا ةينثت دانسإ : يباطخلا لاق ؛ لوهجملل ءانبلا ةغيصب درو

(1) (۸°/۱) . 
 مل ؛ ةروذحم يبأ ثيدح نم ىرخأ قيرط نم ةماقإلا يف عيبرتلا ءاج نکل: تلق (۲) ٠

 . هلبق يذلا ثيدحلا يف ةياورلا هذه ىلإ انرشأ دقو ! اهركذل حراشلا ضرعتي

 ؛ ةنس لك لب ؛ امهنيب ضراعت الو « عورشم امهالك ةماقإلا يف ةينشتلاو عيبرتلا نأ قحلاو

 . نيرخأتملا ضعب نع «حرشلا» يف يتأيس امك
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 ةفيحج ىبأ ثيدح _ ۲ ناذألا باب ١ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 يف هب لمعلا ىرجو , راصمألا ءاملع رثكأ هيلعو  تاياورلا : يأ اهحصأ

 ىصقأ ىلإ « برغلا يحاونو « رصم رايدو « نميلاو « ماشلاو «زاجحلاو « نيمرحلا

 . ةمئألا نم هلاق نم دع مث « مالسإلا دالب نم رجح

 بهذم تفرع دقف ؛ الإو . بهذملا ىعفاش اهيف ناك نم نميلاب دارأ هنأكو : تلق

 دقو « نيرخأتملا ضعب هلاق ام نسحأ امو « نميلا بلاغ ناكس مهو "ةيوداهلا

 - هلوأ يف ريبكتلا : يأ  ؟عبرأ وأ « ىنثم وه له ؛ ناذألا ظافلأ ىف فالخلا ركذ

 : هظفل ام , ةماقإلا يف فالخلاو ؟ال وأ « نيتداهشلا عيجرت هيف لهو

 ىفو لب ؛ ةعيرشلا ىف اهريظن لقي « تاعقاولا بئارغ نم ةلأسملا هذه

 حاصي « ةنيعم ةروصحم ةليلق ةماقإلاو ناذألا ىف ظافلألا هذه نأ كلذو « تاداعل
 لوقي نأ عماس لك رمأ دقو « ناكم ىلعأ يف « تارم سمخ ةليلو موي لك ىف اهب

 ىلع ةظفاحملا وديدش « مالسإلا ةرغ يف نورقلا ريح مهو « نذؤملا لوقي امك

 , اهيف مهفالتخاو « نيعباتلا الو « ةباحصلا ضوخ ركذي مل« هلك اذه عم « لئاضفلا

 يف حلاص ءيشب ىلدأ نيقرفتملا نم لك مث « نيرخأتملا يف ديدشلا فالخلا ءاج مث

 لك نوكي نأ نم عناملا مدعل ؛ فانت تاياورلا نيب سيلو « توافت نإو « ةلمجلا

 رك داوم روصو ووتللا كاجتو عقال ىف لقوترب ل املا ودب

 ءانهَهو انهه هاف ْمَبَتَنَأو « نذؤي الالب ْتْيَأر : لاق ةفيحُج يبأ نعو

 . هححصو . يذمرتلاو المحأ ُهاور . هْينذأ يف ُهاعَّبْصإو

 . هينذأ يف هّْيَعَبصإ لعجو : جام نبالو

 )١( اهلك ةماقإلا ظافلأ ةينثت عرشت : اولاق مهنأ ةقباسلا ةحفصلا يف هركذ ام : ينعي .
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 ةفيحج يبأ ثيدح ۔ ۲ .:ناذألا باب ۔ ۲ ظ ةالصلا باتك  ؟

 ما يسم مويس غلب امل. ُهَقُنُع یول : دواد يبألو
 . «نيحيحّصلا» يف هّلصأو ءٌردتسي

 ةنكاس ةيتحت ةانثمف ةلمهملا ءاحلا حتفو ميجلا مضب : (ةفيحُج يبأ نعو)

 ةلمهملا نيسلا مضب ؛ يئاوسلا ملسم نبا : ليقو « هللا دبع نب بهو وه « ءافف

 راغص نم ناكو « ةفوكلا لزن « يرماعلا « فلألا دعب ةزمهو واولا فيفحتو

 يلع هلعج « هنم عمس هنكلو « ملحلا غلبي ملو« لي هللا لوسر يفوت « ةباحصلا
 E الا

 اينو بس أ : (هاف عبتتأو « نّذَؤُي الالب تيأر : لاق)

 نييعت دري ملو « هاماهبإ : ي |: (هاعبصإو) ةرسي : يأ : (انههو) ةنمي : يأ

 ‹ يذمرتلاو دمحأ هاور . هينذأ يف) ناتحبسملا امه : ا لاقو ‹ نيعبصإلا

 هيعبصإ لعجو) ًاضيأ ةفيحج ىبأ ثيدح نم : يأ : (هجام نبالو « هححصو

 ماع غلب امل« هقّنُع ىول) ًاضيأ هئيدح نم: (دواد يبألو .هينذأ يف

 هند ا (ردتسي ملو) انههو انهه : هلوقل نايب وه : (ًالامشو ًانيمب « ةالصلا
 . («(نيحيحصلا» يف هلصأو)

 ةهج ىلإو « نيميلا ةهج ىلإ تافتلالا : ىهو نذؤملل بادآ ىلع لد ثيدحلا
 يح : غلب امل هقنع یول : لاق ثيح دواد يبأ ظفل كلذ لحم نيب دقو « لامشلا

 انيمي « انههو انهه هاف عبتتأ تلعجف» : ظفلب ملسم ثيدح هنم حرصأو . ةالصلا ىلع

 تافتلالا نأ نايب هيفف . «حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع يح : لوقي « ًالامشو
 ىلع يح : هلوق دنع نذؤملا فارحنا : هلوقب ةيزخ نبا هيلع بوبو « نيتلعيجلا دنع

 ضف



 ةرمس نب رباجو ةروذحم يبأ اثيدح - ۱۷٤١۱۷۳  ناذألا باب ١ ةالصلا باتك  ؟
/ 

 مفلاب فارحنالا نكمي امنإو : لاق . هلك هندبب ال «همفب حالفلا ىلع يح « ةالصلا

 فرحو ؛ اذكه هناذأ يف لوقي لعجف : عيكو قيرط نم قاس مث « هجولا فارحناب

 « ةحيحصب تسيلف « هناذأ يف رادتسا الالب نأ ةياور اّمأو . الامشو ًانيمب هسأر

 نعو « "ةفيعض ةياور « هينذأ يف هيعبصإ لعجي نأ هرمأ قلي هنأ ةياور كلذكو

 . نيتهجلا لهأ عامسإل ًادصق ةرانم ىلع ناك اذإ الإ ؛ رودي ال : لبنح نب دمحأ

 : نارمأ هتافتلا ةدئاف نأ ءاملعلا ركذو

 . هتوصل عفرأ هنأ : امهدحأ

 ممص هب ناك نم وأ « دعب ىلع هاري نم فرعيل ؛ نذؤملل ةمالع هنأ : امهيناثو

 . يعازوألا هنسحتسا هنإ : يذمرتلا لاقف « ةماقإلا اأو « ناذألا يف اذهو « نذؤي هنأ

 , هتوص هبجعأ لي يبثلا نأ : هنع هللا يضر ةروذُحُم يبأ نعو _ ۳

 . ةيزخ نبا هاور . ناذألا ُهِمَلَعَف

 ا ىجلا نأ . هلع هللا يصر ةرو ذحم يبأ نعو)

 لع هناسحتساو , ةصقلا انمدق دقو « هححصو : (ةميزخ نبا هاور . ناذألا

 ةكمب ناذألاب هل هرمأو ) هتوصل

 . ًانسح نذؤملا توص نوكي نأ بحتسي هنأ ىلع ةلالد هيفو

 ولج هللا لوسر عم تّيلَص : لاق هنع هللا يضر ةرّمَّس نب رباج نعو 2-4

 . ملسُم هاور . ةماقإ الو « ناذأ ريغب « نيتّرم الو « ةَّرم ريغ ‹ نيديعلا

 . هعجارف ؛ لالب لعف نم حص هنأ هيف نکل . )159/١( «ءاورإلا» يف هنايب (۱)
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 سابع نبا ثيدح ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك ۲

 خلو هللا لوسر عم تيلص : لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو)
 : (ةماقإ الو ‹ ناذأ ريغب) ةريثك تارم لب : يأ : (نيترم الو « ةرم ريغ « نيديعلا

 . (ملسم هاور) ةماقإ الو « ناذأب ةبوحصم ريغ ةالصلا نوك لاح : يأ

 « عامجإلاك وهو « ةماقإ الو , ناذأ نيديعلا ةالصل عرشي ال هنأ ىلع ليلد هيف

 اسايق ؛ زيزعلا دبع نب رمعو « ةيواعمو « ريبزلا نبا نع اذه فالخ يور دقو

 مل ْذِإ ؛ ةعدب كلذ لعف لب ؛ حيحص ريغ سايق وهو « ةعمجلا ىلع نيديعلل مهنم
 : هلوق اديكأت هديزيو « نيدشارلا هئافلخ نع الو « عراشلا نع رثؤي

 . هريغو « هنع هللا يضر سابع نبا نع هيلع قفتملا يف هوُحَنو .

 قفتا يذلا : يأ : (هيلع قفتملا يف) ةرمس نب رباج ثيدح وحن : يأ : (هوحنو)
 . ةباحصلا نم : (هريغو « هنع هللا يضر سابع نبا نع) ناخيشلا هجارخإ ىلع

 هب درت ملف « ةعماج ةالصلا : ناذألا نع ًاضوع ديعلا يف لاقي هنأب لوقلا امأو

 ىلإ ىهتنا اذإ غلو ناكو : «يوبنلا يدهلا» ىف لاق « نيديعلا ةالص ىف ةنس

 الو  ةماقإ الو « ناذأ ريغ نم  ديعلا ةالص : يأ  ةالصلا يف ذحخأ « ىلصملا

 . كلذ نم ءىش لعفُي ال نأ ةنسلاو . ةعماج ةالصلا : لوق

 يف ةالصلا ىلإ ءاعدلا يف بحتسيو : «حرشلا» ئ هلوق نأ فرعي هبو

 ريغ ؛ ةعماج ةالصلا : ةزانجلاك « ناذأ هيف عرشي ال ام «امهريغو « نيديعلا

 ءافلخلاو « 4 : هكرت امل ابحتسم ناك ولو « بابحتسالا ىلع ليلد ال ذإ ؛ حيحص

 . هذعب نم نودشارلا
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 ام نأل ؛ سايقلا هيف حصي الو « ريغ ال فوسكلا ةالص يف كلذ تبث « معن
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 رباجو ةداتق يبأ اثيدح 117171175  .ناذألا باب ١ ظ ةالصلا باتك  ؟

 هتابثإ حصي الف ؛ ةعدب هرصع دعب هلعفف . هلعفي ملو « هرصع ىف هببس دجو

 . هريغ الو« سايقب

 ` ةا نع مر ىف. ليرطلا تدخلا ندا ىنأ نعودالال#

 . ملسم هاور . موي لك عنْصي ناك امك « لي يبّنلا ىلصف « لالب نأ مث

 : يأ : ( ةالصلا نع مهمون يف ‹ ليوطلا ثيدحلا يف  ةداتق يبأ نعو)

 وه : ربلا دبع نبا لاق « ربيخ ةوزغ نم مهلوفق دنع ناكو « رجفلا ةالص نع
 را «دواد يبأ ننس» يف امك ؛ قلك هرمأب : يأ : (لالب ندا مث) حيحصلا

 لك عتصي ناك امك « كلي يبنلا ىلصف) اهب ىدانف ةالصلاب يداني نأ الالب

 . (ملسم هاور . موي

 ؛ ةيسنملا اهب قحليو « مونب ةتئافلا ةالصلل نيذأتلا ةيعرش ىلع ةلالد هيف

 و ا نع مان وبا لاق ثيح ؛ مكحلا يف امهعمج غي هنأل

 ‹ ةماقإلاب الالب رمأ قلي هنأ : ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ىور دقو « ثيدحلا

 ملو « ةماقإلاب اهل رمأ « قدنخلا موي ةالصلا هتتاف امل كك هنأبو « ناذألا ركذي ملو

 ةياور ضراعت ال هذهو « ىعفاشلا دنع ديعس يبأ ثيدح يف امك « ناذألا ركذي

lL 

 أس

 ناذألا ركذ امهيف سيل ديعس ىبأو « ةريره ىبأ ربخو ‹ تبثم هنأل ؛ ةداتق ىبأ

 . ركذلا ضراعي ال ركذلا مدع ذإ ؛ ةضراعم الف ؛ تابثإ الو « ىفنب

 برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ لو ىبّنلا نأ : رباج نع هلو -
 . نيتماقإو دحاو ناذأب ‹ ءاشعلاو

 1 ال يبنلا نأ : رباج نع) ملسمل : يأ : (هلو)
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 رمع نبا ثيدح -۔-۸ ناذألا باب  ؟ ظ ٠ ةالصلا ناتك-؟

 ١.2 (نيتماقإو دحاو ناذأب) امهنيب عمج : (ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف) تافرع نم .

 برغملا  ةفلدزملاب : يأ - ىلص هنأ : دوعسم نبا ثيدح نم يراخبلا ىور دقو

 . هلعفي قلو هللا لوسر تيأر : لاقو . ةماقإو « ناذأب ءاشعلاو « ةماقإو « ناذأب

 ظ | ::هلوق اعم امهضراغيو

 برغملا نْيب هل يبثلا عمج : ُهنع هللا يضر ٌرمع نبا نع هلو -

 دانُي ملو : هل ةياور يفو ‹ ةالص لكل : دواد ونبأ دازو « ةدحاو ةماقإب ءاشعلاو

 ظ ظ . امهنم ةدحاو يف

O PTEت  

 يف حيرص وهو «امهيف ناذأ ال هنأ : هرهاظو : (ةدحاو ةماقإب ءاشعلاو برغملا

 ‹ رمع نبا عم انضفأ : ريبج نب ديعس لاق : هيف نإف ؛ ةفلدزملاب كلذ نأ : «ملسم»

 .  ميملا نوكسو ميجلا حتفب وهو « اهل مسا هنإف ؛ ةفلدزملا : يأ - اناا ی

 !a ا ةماقإب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف

 . ناكملا اذه يف قلل هللا لوسر

 لد دقو « نيتالصلل ةدحاو الإ ةماقإ ال هنأو ءامهب ناذأ ال هنأ ىلع لد دقو

 ماقأ هنأ ::يأ : (ةالص لكل) رمع نبا ثيدح نم : يأ : (دواد وبأ دازو) هلوق

 لكل نأ ىلع لدف ؛ ةالص لكل : ةدحاو ةماقإب هلوق دعب داز هنأل ؛ ةالص لكل

 . هذه دواد يبأ ةياورب ديقت ملسم ةياورف « ةماقإ ةالص

 : (امهنم ةدحاو يف داني ملو) رمع نبا نع دواد ىب أل : يأ : (هل ةياور يفو)

 , ادحاو اناذأ تبثأ رباجف « تاياورلا هذه تضراعت دقو . ناذألا يفن يف حيرص وهو

 ضح



 ةشئاعو رمع نبا ثيدح _ ۹ ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك  ؟

 يذلا دوعسم نبا ثيدحو ؛ نيتماقإلا تبثأو « ناذألا ىفن رمع نباو « نيتماقإو

 انلمع ؛ يفانلا ىلع مدقم تبنثملا : انلق نإف ؛ نيتماقإلاو « نيناذألا تبثأ هانركذ

 تبثم هنأل : يأ ؛ رباج ربخ مدقي : لاق هللا همحّر حراشلاو . دوعسم نبا ربخب

 نبا ربخ مدقن لب : لوقن نكلو « هل فان هنأل ؛ رمع نبا ربخ ىلع ناذألل

 . اتابثإ رثكأ هنأل ؛ دوعسم

 : 8 هللا لوسر لاق : الاق امهنع هللا يضر ةشئاعو ٌرمع نْبا نعو

 ناكو « «موتُحَم ّمَأ نبا يداني ىَّنح « اوبّرشاو اولُكف  لْيلب ذي الالب نإ

 ‹ هيلع قفتم . تحبصأ ؛ تحبصأ : ,هل لاقي ىّتح « يدانُي ال ىمعأ الجر

 . جاردإ هرخآ يفو

 : هلي هللا لوسر لاق : الاق امهنع هللا يضر ة ةشئاعو رمع نبا نعو)

 نإف ؛ رجفلا ليبق هب دارملا نأ يراخبلا ةياور تنيب دق : (ليلب نذؤي الالب

 الإ : ظفلب يواحطلا دنعو . اذ لزنيو « اذ ىقري نأ الإ امهنيب نكي ملو :اهيف

 :!(«موُتكَم ّمأ نبا يداني ىّتح ءاوبرشاو اولكف) اذه لزنيو اذه دعصي نأ

 ىّبح « يداني ال ىمعأ ًالجر) موتكم مأ نبا : يأ : (ناكو) ورمع همساو

 يفو . هيلع ا E (تحبصأ تحبصأ : هل لاقي

 دعو ناك هلوق هب ديري « بي همالك نم سيل مالك : یا (جاردإ ه هرخأ

 ال لاق : اذكه يراخبلا ظفلو « هرخآ ىلإ ىمعأ

 جردم مالك وهف « يرهزلا : ليقو ءرمع نبا هنأ لاق لعاف حراشلا نيبو « لاق

 . نيلجرلا دحأ مالك نم
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 ةشئاعو رمع نبا ثيدح - 6 ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك ١

 ناذألا نإف ؛ ناذألا هل عرش امل ال ءرجفلا لبق ناذألا ةيعرش : ثيدحلا يفو
 . ةالصلا روضحل نيعماسلا ءاعدلو « تقولا لوخدب مالعإلل ؛ فلس امك عرش

 ظقويل» : هلوقب هتيعرش هجوب قلي ربخأ دق ءرجفلا لبق يذلا ناذألا اذهو
 يلصي يذلا وه مئاقلاو . يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور . «مكمئاق عجريو « مكمئان

 ؛ ناذألا عمس اذإ هتالص نع هدوعق وأ « همون ىلإ هدوع هعوجرو « ليللا ةالص

 ةريخألا ةحيبستلاك وه امنإو « ةالصلا روضحل الو « تقو لوخدب مالعإلل سيلف
 ءادنلا لثم وهو « ناذألا ظافلأب ناك هنأ هتياغ ‹ راصعألا هذه ىف لعفت ىتلا

 لحم ىف اهل ءادنلاب رمأي ناك هنإف ؛ اهتالصل ةعمجلا موي ىف نامثع هثدحأ يذلا

 ناذألا ظافلأب اهل يداني ناكو « ةالصلل سانلا عمتجيل ؛ ءاروزلا : هل لاقي

 فلج ىَبّتلا ىلع ةالصلاو « ةيآلاب ًاحيبست هدعب نم سانلا هلعج مث « عورشملا
 همه نم هيلإ تفتلي ال « زيجلاو عناملل لالدتسالاو « ةلأسملا يف فالخلا ركذف

 . تبث امب لمعلا

 مأ نبا ندوی ىتح» مايصلل نوديرملا اهيأ : يأ ' (اوبرشاو اولك» : هلوق يفو

 . هناذأ ىلإ كلذ ةحابإ ىلع لدي ام« («موتكم

 تحبصأ : هل لاقي ىتح  موتكم مأ نبا : يأ نذؤي ال ناك هنإ : هلوق يفو

 . رجفلا لوخد دعب برشلاو لكألا زاوج ىلع لدي ام« تحبصأ

 ؛ تحبصأ تحبصأ : هلوق ىنعم : لاق كلذ نم عنم نمو« ةعامج هب لاقو

 عقي هناذأو « ليللا ءازجأ نم ءزج رخآ .انع كلذ هل نولوقي مهنأو « حابصلا تبراق
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 رمع نبا ثيدح 6 ناذألا باب  ؟ ةالصلا باتك  ؟

 دحاو ددؤيو « دحاو دجسم ىف نينذؤم ذاختا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ‹ ةيمأ ونب هثدحأ نم لوأ : اولاقو « موق هعنمف « ًاعم نينثا ناذأ اّمأو ءدحاو دعب

 نأل ؛ رظن ذخأملا اذه يفو : تلق « شيوشت كلذب لصحي نأ الإ « هركي ال : ليقو

 . موتكم مأ نبا وه ؛ دحاو اهل نذؤملا لب ؛ تفرع امك ؛ ةضيرفلل نذؤي نكي مل ًالالب

 زاوج ىلعو « ريصبلاو « ىمعألا نذؤملا ديلقت زاوج ىلع ثيدحلاب لدتساو
 لصألا ذإ ؛ رجفلا عولط يف كشلا عم برشلاو لكألا زاوج ىلعو « دحاولا ديلقت

 مل نإو « هفرع اذإ ةياورلا يف توصلا ىلع دامتعالا زاوج ىلعو « ليللا ءاقب

 دصتقلا ناك اذإ « ةهاعلا نم هيف اب لجرلا ركذ زاوج ىلعو « يوارلا دهاشي

 :ةكلذي ريعشا ادا ةمآ ىلإ هتبسن زاوجو « هوحنو هب فيرعتلا

 اف رجلا لك ند الالب نأ : اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو ٠

 . هفعضو < دواد وبأ هاور . «مان دبعلا نإ الأر : يدانيف « عجري نأ لو يبنلا

 يتلا ُهرَمأف ءرجفلا لبق نذأ الالب نأ : اًمُهنع هللا يضر  رّمُع نبا نعو)

 ظ : ("!هفعضو « دواد وبأ هاور . «مان دبعلا نإ الأ» ر نأ غال

 ا داخ الإ بويأ نع هوري مل ثيدح اذه : هجارخإ بقع لاق هنإف

 )١( ًاقرط هل ركذو « (۸۲/۲) «حتفلا» يف فلؤملا هيلع ملكت دقو .

 اهعومجم لدي ‹« دهاوشو ىرخأ ًاقرط هل نإ مث ! طخ بويأ نع هب دامح درفت ىوعد نکل (۲)

 «دواد يبأ حيحص» يف كلذ يف لوقلا تلصف دقو . )8١/7( «حتفلا» ىف فنصملا لام هيلإو

 .(ه11)
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 : : ea ىردخلا ديعس يبأ ثيدح ١ . ناذألا باب - ” ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 . ظوفحم ريغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاق : يرذنملا لاقو

 يف الخأو  ظوفحم ريغوه ةملس نب دامح ثيدح ا ينيدملا نب يلع لاقو
 . ةملس نب دامح

 مواقي ال هنأ ىفخي الو « رجفلا لبق ناذألا عرشي ال : لاق نم هب لدتسا دقو
 لبيت ا rpg تبث ولو « ناخيشلا هيلع قفتا يذلا ثيدحلا
 نب هللا دبع قي رمأ يذلا « لوألا نذؤملا وه لالب ناك هنإف ؛ لوألا ناذألا ةيعرش

 عم ًانذؤم كلذ دعب موتكم مأ نبا ذختا مث « ناذألا ظافلأ هيلع يقلي نأ ديز

 علط اذإ مث« هناذأ ةدئاف نم غدي هركذ امل ؛ لوألا ناذألا نذؤي لالب ناكف ؛ لالب

 . موتكم مأ نبا نذأ رجفلا

 : غل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ير دخلا ديعس يبأ نعو ٢
 . هيلع قفتم . «ُنْذّوملا لوفي ام لم اولوقف ءادّتلا مّتعمس اذإ»

 اذإ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)
 . (هيلع قفتم . «ْنَّذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ءادّنلا مّتعمس

 نم ناك لاح يأ ىلع لوقي امك لوقي دس و را ةيعرش هيف

 ةهاركل ؛ رمد رسوما او اجلي أ « ًابنج ولو « اهريغو « ةراهط

 . امهيف ركذلا

 رخؤي هنأ : برقألا : لاوقأ هيفف « ةالصلا لاح يف عماسلا ناك اذإ اّمأو
 ال , عماسلا ىلع بوجولا ىلع لدي رمألاو , اهنم هجورخ دعب ام ىلإ ةباجإلا
 ظ . مصأ ناك وأ , هعمسي ملو « ةرانملا قوف هأر نم ىلع
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 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح ۔ ۱ ناذألا باب  ؟ ةالصلا ساتك ۔ ۲

 . نورخآو « رهاظلا لهأو « ةيفنحلا هب لاقف « ةباجإلا سوجو يف فلتخا دقو

 : اولاق ء ملسم هجرخأ . «رانلا نم تجرخ» : لاق دهشت املف « «ةرطفلا ىلع»

 نأ ىلع لد ؛ لقي مل املف « نذؤملا لاق امك غلي : لاقل« ةبجاو ةباجإلا تناك ولف

 ام يوارلا مالك يف سيل هنأب بقعتو « بابحتسالل ديعس يبأ ثيدح ىف رمألا

 هلقني ملو ‹ هلوق لثم لاق هِي هنأ زوجيف « لاق امك لقي مل وَ هنأ ىلع لدي

 هنأ ىلع لدي« «لوقي ام لثم» : هلوقو « دئازلا لقنو « ةداعلاب ءافتكا ؛ يوارلا

 . اهلثم لوقيف « اهعمسي ةملك لك عبتي

 . تكسي ىّتح « نذؤملا لوقي امك لوقي ناك شل

 نإ كرادتلا هل بحتسا « ناذألا نم غرف ىتح « هبواجي ملولف ٠ يئاسنلا هجرخأ

 . لصفلا لطي مل

 ةباجإو « لوألا دعب نذأ نذؤم لك بيجي هنأ « «ءادنلا يف» : هلوق رهاظو

 امهنأل ؛ ءاوس امهف « ةعمجلاو «رجفلا يف الإ : «حرشلا» يف لاق « لضفأ لوألا

 الو ‹ ةعمجلا روضح لبق ناذألاو « رجفلا لبق ناذألا ديري : تلق « ناعورشم

 الك يبثلا هامسو « هتيعورشم تحص دق رجفلا لبق يذلا نأ ىفخي

 م

1 

 : هنأ : ةملس مأ تور دقو

 ىف ًاناذأ ل

 ديعس ىبأ ثيدح تحت لخديف ؛ «ليلب نذؤي الالب نإ» : هلوق

 : اعرف نادا نمساالو و تاو دعب ناس وين عملا لف نالا امر

 ‹ مالعإلا دصقل ؛ هتوصل هعفر نأل ؛ نذؤملاك هتوص عفري نأ ةلثامملا نم دارملا سيلو

 : لوقب سيل هنإف ؛ هرطاخ ىلع ةباجإلا هرارمإ ىفكي الو « بيبا فالخي
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 رمعو ةيواعم اثيدح ١01-2 ناذألا باب۲ ٠ ةالصلا باتك ۔۲

 : وهو « ىتآلا ثيدحلاو « ديعس يبأ ثيدح رهاظو

 ١ - هلم هنع هللا يضر ةيواعم نع يراخخبللو .

 ديعس ىبأ ثيدح لثم : يأ : (ُهَّلْثم هنع هللا يضر ةيواعم نع يراخبللو)

 ام لوقيف ؛ نادا يق ا ادا ينج يف نازل لردك كوكب عئاسلا نأ

 : هلوق هدافأ

 ُنَذوُلا لوقي امك لؤقلا لّضَف يف هنع هللا يضر َرمُع نع ملسملو
 . هللاب الإ ةَوُق الو لوح ال : لوقيف ‹ نیتلعْيملا ىوس « ةملك ةملك

 ةملك نذؤملا لوقي امك لوقلا لضف يف هنع هللا يضر رمع نع ملسلو)
 ام صصخي هنإف ؛ حالفلا ىلع يح < ةالصلا ىلع يح : (نيتلعيحلا ىوس . ةملك

 . امهنم ةدحاو لك دنع : (هللاب الإ ةوق الو لوح ال) عماسلا : يأ : (لوقيف) هلبق

 يفامك ؛رمعو؛ «يراخبلا» يف امك ؛ ةيواعم هاور يذلا وه نتملا اذهو

 امك لوقلا : يارب يع ياحلو لولا وا اغنإو « «ملسم»

 . رمع نع ملسم ةياور يف هقاس ام رخآ ىلإ نذؤملا لوقي

 : نذؤملا لاق اذإ» : ملسم دنع هظفلو ؛ تارم عبرأ اهلوقيف ؛ اذه تفرع اذإ

 اذإف» : لاق نأ ىلإ « «ربكأ هللا ربكأ هللا : مك دحأ لاقف « ربكأ هللا ربكأ هللا

 ىلع يح : لاق مث« هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق « ةالصلا ىلع يح : لاق

 ىلع ىح : لاق اذإ ديري هنأ لمتحيف ؛ «هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لاق « حالفلا

 نكيف « حالفلا ىلع يح : هلثمو « لقوح ؛ ًايناث اهلاق اذإو « لقوح ؛ ةالصلا

 . نيتلعيحلا نم ىلوألا دنع ةدحاو ةلقوح يفكت اهنأ لمتحيو « ًاعبرأ
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 رمع ثيدح ۔ ۳ ناذألا باب  ؟ . ةالصلا باتك ۲

 لوقو « كلذ لوقي هيفو « ةيواعم ثيدح ةميزخ نباو « يئاسنلا جرخأ دقو
 نم كلذ عماسلا لاق اذإ» : لاق هنأ ثيدحلا رخآ نأل ؛ لوقلا لضف يف : فنصملا

 . هانعمب لب ؛ ثيدحلا ظفلب تأي مل فنصملاو « «ةنجلا لخد ؛ هبلق

 . هللا ةئيشمب الإ ةعاطتسا الو ‹ ةكرح ال : يأ ؛ ةكرحلا وه : لوحلاو ؛ اذه

 لوح ال : ليقو . هللاب الإ ريخ ليصحت يف ةوق الو ءرش عفد يف لوح ال : ليقو

 نع اذه يكحو « هتنوعمب الإ هتعاط ىلع ةوق الو « هتمصعب الإ هللا ةيصعم نع

 . ًاعوفرم دوعسم نبا

 اولوقف» : هيف يذلا ديعس ىبأ ثيدح قالطإل ديقم ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 ةلعيحلا نيب عماسلا عمجي : ليقو . ةلعيجلا ادع اميف : يأ ؛ «لوقي ام لشم

 وأ , ماعلا ثيدحلل صيصخت هنأل ؛ ىلوأ لوألاو « نيثيدحلاب المع ؛ ةلقوحلاو

 لل هنإف ؛ ةلقوحلاب عماسلا نم ةلعيحلا ةباجإل بسانم ىنعملا نألو ؛ هقلطمل دييقت

 اذه : لوقي نأ بسان « ريخلا ةباصإو « ةاجنلاو « حالفلاو « زوفلا هيف ام ىلإ يعد

 نألو  هتوقو هلوحب هللا ينقفو اذإ الإ « هب مايقلا يفعض عم عيطتسأ ال  ميظع رمأ

 . ىلاعت هل ركذ وه ذإ ؛ اهب بيجي نأ بسانف « هللا ركذ ناذألا ظافلأ

 اّمأو « نذؤملا وه اهيلإ وعدي يذلاو « ةالصلا ىلإ ءاعد يه امنإف ؛ ةلعيحلا اّمأو

 ال هللا ركذ يف هتباجإو ‹ هيلإ يعد ام ىلع لابقإلاو لاثتمالا هيلع امَّنِإف ؛ عماسلا

 . هأذع اميف

 . ديقملا ىلع قلطملا لمح ىف ةفورعملا ةقيرطلا وه انركذ امك ؛ نيثيدحلاب لمعلاو

 ال وأ « عيجرتلا دنع بيجي لهو « عابتالاب ىلوأ ىهف « ماعلا ىلع صاخلا يدقت وأ
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 صاعلا يبأ نب نامثع ثيدح ١84 ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك "٠

 تود : بيوشتلا باوج ىف لوقي : ليقو « فالخ هيف ؟بيوثتلا دنعو ؟بيجي

 ديتا ةس هف سلف الأو ةلئاق نم ناجا الهو“ تزریر

 يف ذخأ الالب نأ : قلي َىِبَّنلا باحصأ ضعب نع دواد وبأ جرخأ : "ةدئاف

 , «اهمادأو هللا اهماقأ» : غلي بتلا لاق ‹ ةالصلا تماق دق : لاق نأ املف « ةماقإلا

 هركذ ام رمع ثيدحب ديري ؛ ناذألا يف رمع ثيدح وحنب ةماقإلا رئاس يف لاقو

 . اهلك ةماقإلا ظافلأ يف ميقملا ةعباتم نم ؛ «حرشلا» يف ذ هانقسو « فنصملا

 هللا لوسر اي : لاق هنأ : هنع هللا يضر صاعلا يبأ نب نامثُع نعو - 5

 ال اندم ذختاو « مهفعضأب دتفاو ء ْمُهُمامِإ َتْنَأ» : لاقف « يِمْوَق مامإ ينلعجا

 . مكاحلا ةحَحصو « يذمرتلا ةنسحو « ةسمخلا هجرخأ . «ًارجأ هناذأ ىلع ذخأي

 نب نامثع هللا دبع وبأ وه : (هنع هللا يضر صاعلا يبأ نب نامثع نعو)

 اهيلع لزي ملف « فئاطلا ىلع قي يبثلا هلمعتسا « يفقثلا رشب نب صاعلا يبأ

 هالوو « هلزع مث «رمع ةفالخ نم نينسو ركب يبأ ةفالخو « غلي هتايح ةدم

 مهرغصأ ناكو ‹ فيقث دفو يف غي هيلع نيدفاولا نم ناكو « نيرحبلاو « نامُع
 . ةدرلا ىلع فيقث تمزع غي هللا لوسر يفوت الو « ةنس نورشعو عبس هل « انس
 نم اوعنتماف « ةدر مهلوأ اونوكت الف ؛ ًامالسإ سانلا رخآ متنك فيقث اي : مهل لاقف

 مامإ ينلعجا ! هللا لوسر اي : لاق هنأ) نيسمخو ىدحإ ةنس ةرصبلاب تام « ةدرلا

 دمحم فعض : للع ثالث هيف ؛ حصي ال فيعض ثيدحلا نأ ملعت نأ ةدئافلا لب : تلق )١(

 .  ظفحلا ئيس وهو  بشوح نب رهش نع مّ مل لجر نع  يدبعلا وهو  تباث نبا
 تيبس إلا كلذ ملعاف ؛ )4١١/١( يقهيبلا هاور : دواد يبأ قيرط نمو

 ! (۲۸۸ ص) بابلا رخآ يف يقهيبلل اوزعم
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 ثريوحلا نب كلام ثيدح _ ٥ ناذألا باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 ضرع مهفعضأ لعجا : يأ : (مهفعضأب دتقاو مهمامإ تنأ» : لاقف « يموق

 ذحأي ال اَنْذّوُم ذختاو) ًافيقخخت ؛ هتالصب ىلصت « كل ةودق امهوحن وأ « ةنامز وأ

 ْ (مكاحلا نوا يذمرتلا ا هجرخأ . «ارجأ هناذأ ىلع

 دابع ةيعدأ يف درو دقو « ريخلا يف ةمامإلا بلط زاوج ىلع لدي ثيدحلا

 نيقتملل انلعجاو# : نولوقي مهنأ فاصوألا كلتب هللا مهفصو نيذلا نمحرلا

 قلعتي اميف كلذ نإف ؛ ةهوركملا ةسايرلا بلط نم سيلو « [7؛ : ناقرفلا] «امامإ
 | هنايب يتأي امك ؛ اهاطعي نأ قحتسي الو « اهبلط نم ناعي ال يتلا « ايندلا ارب

 لعجيف « هفلخ نيلصملا لاح ظحالي نأ ةالصلا مامإ ىلع بجي هنأو

 ةالصلا يف ةمامإلا باوبأ ىف ىتأيو - هلج أل ففخيف « هب ىدتقملا هنأك مهفعضأ

 نذؤملا ةفص نم نأو « ةالصلل سانلا عمجيل ؛ ًانذؤم عوبتملا ذختي هنأو ٠ هفيفخت
 نم نأ ىلع ليلد وهو ٠ ةرجأ : يأ  ارجأ هناذأ ىلع ذخأي الأ هذاختاب رومألملا

 هدو رجالا لا هل رخت اقوا راح سل ارجخأ هاذا ىلعالتعا

 ىلإ ةيفنحلاو « ةيوداهلا تبهذو « ةهاركلا عم ةرجألا هذخأ زاوج ىلإ ةيعفاشلا

 . ثيدحلا اذهل ؛ ةرجألا هيلع مرحت اهنأ

 نيذأتلا ىلع اهذخأ زوجي : ليقو « ميرحتلا ىلع لدي ال هنأ ىفخي الو : تلق

 : ناكملا ةمزالم ىلع لب ؛ ذئنيح ناذألا ىلع تسيل ذإ ؛ صوصخم لحم يف
 | اا

 تّرضح اذإ» : قلو بتلا اتل لاق : لاق ثرْيوحلا نب كلام نعو - 64
 . ةعبسلا ةجرخأ . ثيدحلا « «مكُدَحأ مكل نذّؤُيلف ؛ ةالصلا

 ةانثملا نوكسو واولا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب : (ثريوحلا نب كلام نعو)
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 رباج ثيدح 5 ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 دفو « ىثيللا ثريوحلا نب كلام ناميلس وبأ وه ؛ ةثلثم ءاثو ءارلا رسكو ةيتحتلا

 عبرأ ةنس تامو « ةرصبلا نكسو « ةليل نيرشع هدنع ماقأو « هلي ىِبَّنلا ىلع

 ا مكل ٌنذؤُيلف ؛ ةالّصلا ترضح اذإ)» :

 ر

 : رح 2 . (ةعىسلا هح :أ ..ثيدحلا ىزكدحأ

 : كلام لاق : اهدحأ : ظافلأب يراخبلا هجرخأ ليوط ثيدح نم رصتخم وه

 e ةليل نيرشع هدنع انمقأف « يموق نم رفن يف لج ئبثلا تيت

 , مهومّلعو « مهيف يف اونوكف اوعجرا» : يا

 داز « «مكربكأ مكمؤيلو , مك دحأ مكل نذؤيلف « ةالصلا ترضح اذإف ؛ اولصو

 عضوم يه « هنم ةعطق فنصملا قاسف « «يلصأ ينومتيأر امك اولصو» : ةياور يف

 ال هنأ هيفو ‹ هب رمألا هباجيإ ليلدو ‹ ناذألا ىلع ثحلا ىلع ةلالدلا نم هديري ام

 . «مك دحأ» : هلوقل ؛ ناميإلا ريغ نذؤملا يف طرتشي ا

 اذإ) : لالبل لاق ا هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو 5

 عرفي ام رادقم كتماقاو كناذأ نيب لعجاو « رأدحاف تْمقأ ذيع لطرف تْْذأ

 . هفعضو يذمرتلا هاور . ثيدحلا « «هلكأ ن نم لكآلا

 تنذأ اذإ» : لالبل لاق ا هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)

 : (ردخاف َتْمَقَأ اذإو) اهدرس يف عرستو « لجعت الو « هظافلأ لتر : يأ : (لسرتف

 نيب لعجاو) عارسإلا : ردحلاو « ءارف ةمومضم لادلاو نيتلمهملا لادلاو ءاحلاب

 غارف هيف ردقي اتقو لهمت : يأ : («هلكأ نم لكآلا عرفي ام َرادقم كتماقإو كناذأ

 أرقا : يأ ؛ فوذحم لعف لوعفم هنأ ىلع بصنلاب : (ثيدحلا) هلكأ ٠ نم لكألا
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 ةريره يبأ ثيدح 1 ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك ۔ ۲

 نوتأي اغإو « فوذحم أدتبم ةيربخ ىلع هعفر زوجيو « هوحن وأ « متأ وأ « ثيدحلا
 . تيبلا : و « ةيالا : مهلوق هلثمو « ثيدحلا ظفل اوفوتسي مل اذإ « ةرابعلا هذهب

 رصتعملاو ‹ هبرش نم براشلاو» : همامتو . فنصملا هفوتسي مل ثيدحلا اذهو

 : (هفعضو يذمرتلا هاور) ٠ (ينورت ىتح اوموقت الو ‹ ةجاحلا ءاضقل لخد اذإ

 مكاحلا هجرخأو « لوهجم هدانسإو « معنملا دبع ثيدح نم الإ هفرعن ال : لاق

 وبأ هجرخأ « ناميلس ثيدح نمو « ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو « اضيأ

 . ةيهاو اهلكو ء« دمحأ نب هللا دبع هجرخأ « بعك نب ىبأ ثيدح نمو « خيشلا

 ‹ نيرضاحلا ريغل ءادن هنإف ؛ ناذألا هل عرش يذلا ىنعملا اهيوقي هنأ الإ

 الإو « اهروضحو ةالصلل بهاذلل عستي تقو ريدقت نم دب الف ؛ ةالصلل اورضحيل

 ,«ةماقإلاو ناذألا نيب مك باب» : يراخبلا مجرت دقو « ءادنلا ةدئاف تعاضل

 ‹ تقولا لوخد نكمت ريغ كلذل دح ال : لاطب نبا لاق « ريدقتلا تبشي مل نكلو

 . نيلصملا عامتجاو

 ,ديعبلل مالعإلا هنم دارملا نأل ؛ ناذألا يف لسرتلا ةيعرش ىلع ليلد هيفو

 نأل ؛ ةماقإلا يف عارسإلاو «ردحلا ةيعرش ىلعو « ًاغالبإ رثكأ لسرتلا عم وهو
 ؛ ةعرسب اهنم غرفيل ؛ بسنأ اهب عارسإلا ناكف ؛ نيرضاحلا مالعإ اهنم دارملا

 . ةالصلا وهو ‹ دوصقملاب يتأيف

 فلم يبثلا نأ : هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع هلو - ۷

 انهن ف « عيضوتم الإ

 : لاق غلي يبثلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع) يذمرتلا : يأ : (هلو)

98 4 
 نذۇي ال) : لاق
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۷ . ناذألا باب - ۲ ةالصلا باتك ۔ ۲

 فعض هنإف ؛ لوألا فعض امك : يأ : (اًضيأ هفعضو « « عيضوتم الإ نذوب ال

 مل يرهزلاو :.يذمرتلا لاق « ةريره يبأ نع يرهزلا نع وه ذإ ؛ عاطقنالاب اذه
 ةياور نم يذمرتلا ةياورو « فيعض يرهزلا نع يوارلاو « ةريره يبأ نم عمسي
 هاورو < حصا اذهو « «يداني ال» : ظفلب هنأ الإ « افوقوم هنع يرهزلا نع سنوي

 لصتم ناذألا نإ» : ظفلب سابع نبا ثيدح نم «ناذألا باتك» ىف خيشلا وبأ

 . «رهاط وهو الإ مك دحأ نذؤي الف ؛ ةالصلاب

 ربكألا ثدحلا نمو «رغصألا ثدحلا نم ناذألل ةراهطلا طارت رتشا ىلع ليلد وهو

 ناذأ حصي الف ؛ ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا هيف طرتشي : ةيوداهلا ؛تلاقو « ىلوألاب
 . «حرشلا» ىف هلاق امك ؛ ثيدحلا اذهب المع ؛ عئضوتملا ريغ نم حصيو « بنجلا

 هجو الف ؛ ًاكضوتم نذؤملا نوك ةيطرش ىنلع.لاد ثيدحلا :نأ ىفخي الو : تلق
 اح ندا نيم تمل ياسا اناوو نتا نيم اا نها

 هب لمعي ال« صنلا ةلباقم يف سايقف « نآرقلا ةءارق زاوج ىلع سايقلاب رغصأ
 ثدحما ناذأ حصي ال هنأ ىلإ نورخآو دمحأ بهذ دقو « لوصألا يف مهدنع

 ححص يذمرتلاو « تفرع ام هيف ناك نإو « ثيدحلا اذهب المع ؛ رغصأ ًاثدح

 > ظ ( . ةريره يبأ ىلع هفقو

 تعقو اهنأ دري مل هنأل : اولاق ء اهل ءوضولا ةيطرش ىلع رثكألاف ؛ ةماقإلا امأو

 زوجت : موق لاقو « هيف ام ىفخي الو ‹ غل هللا لوسر دهع ىف كلذ فالخ ىلع

 . ةهارك الب زوجت : نورخأ لاقو : ًاهوركم ناك نإو « ءوضو ريغ ىلع

 )١( ثيدحلا جرخأ نأ دعب هوحن (۳۹۷/۱) یقهیبلا ركذو .
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 ثراحلا نب دايز ثيدح 4 ناذألا باب ١ ةالصلا باتك ۲

 ؛ َنذأ نمو» : هلي هللا لوسر لاق : لاق ثراحلا نب دايز نع هلو
 E هفعضو « «ميقي وهف

 ‹ يئادصلا ثراحلا نب دايز وه : (ثراحلا نب دايز نع) يذمرتلا : يأ : (هلو)
 داصلا مضب ؛ ءادصو  نييرصبلا يف دعي « هيدي نيب نذأو « كلي يبثلا عياب

 لوسر لاق : لاق) ةليبق مسا : ةزمه فلألا دعبو ةلمهملا لادلا فيفختو ةلمهملا

 دق ءادص اخأ نإ» : لي هلوق وهو , هلبق ام ىلع فطع : (نذَأ نمو : في هلا

 : يذمرتلا لاق « هلبق ام فعض امك : يأ : (اضيأ هفعضو « «ميقُي َوُهْف) « «نذأ

 ‹ هريغو « ناطقلا نبا هفعض دقو « ىقيرفإلا معنأ نب , دايز ثيدح نم فرعي اغإ

 . نابح نباو « متاح وبأ هفعض « ثيدحلا براقم وه : يراخبلا لاقو

 . ميقي وهف نذأ نم نأ : ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاقو

 هيلعو « هريغ نم حصت الف ؛ نذأ نمل قح ةماقإلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 امَّنِإف ؛ لالب اي الهم» : ظفلب رمع نبا ثيدح بابلا ثيدح دضعو . ةيوداهلا
 وبأ هفعض دق ناك نإو « خيشلا وبأو يليقعلاو يناربطلا هجرخأ . «نذأ نم مف

 . نابح ¿ نباو 9" 'تاح

 )١( ىنعي  ديعسو . ركنم ثيدح اذه : ىبأ لاق» : (75 مقر) «للعلا» يف متاح ي ىبأ نبا لاق :

 تد او لاو تدا و سود ف لار نبأ

 : يراخبلا هيف لاقو : تلق

 : يئاسنلاو « «ثيدحلا ركنم»

 . «(كورتم»

 . (۸۲) «دواد یبا فیعض» يف هيلع تملكت دقو . هفعض ةدشل هثيدحب دهشتسي ال هلثمف : تلق
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 ةريره يبأو ديز نب هللادبع اثيدح 1١400184 ناذألا باب - ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ىلع ليلدلا ضوهن مدعل ؛ نذأ نم ريغ ةماقإ ئزجت : مهريغو ةيفنحلا لاقو

 : ينعي - ُهُتيَأر انأ : لاق هنأ ديز نب هللا دبع ثيدح نم دواد يبألو - ۱۸۹
 م ص

 ٠ . ًاضيأ ُفْعَض هيفو . «تن مَقَأف» : لاق ء ةديرأ تنك انأو  ناذألا

 مدقت يذلا « هبر دبع نبا : يأ : (ديز نب هللا دبع ثيدح نم دواد يبألو) |

 انأ) لالب ىلع هيقلي نأ هرمأ ال فلي َىَِّنلا : يأ : (لاق هنأ) بابلا لوأ هثيدح
 هيفو . «تنأ مقأف» : لاق « هديرأ تنك انأو) مانملا يف : ( ناذألا : ينعي  هتيأر

 ؛ دواد وبأ هنيب الو . ههجو نايبل هللا همحَر حراشلا ضرعتي مل : (اضيأ فعض

 . هدانسإ يف نأ يقهيبلا ركذ هنإ : يرذنملا ظفاحلا لاق نكل « هيلع تكس لب

 . ًافالتخا هنتمو

 « لالدتسالا هب متي الف ؛ ذئنيحو , ''لاقم هدانسإ يف : يمزاحلا ركب وبأ لاقو

 . لصألا كلذ يوقي ثيدحلاو « نذؤملا ريغ ميقملا نوك زاوج لصألا ؛ معن

 ُنَدوملا» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 2

 . ُهفَعضو يدع نبا هور . «ةماقإلاب كلْمَأ ُمامإلاو « ناذألاب كلم

 ْ هلوق نم هنع هللا يضر يلع نع هوحن يقهيبللو (

 كَّلْمَأ ُنّذَوملا» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 م

 ورمع نب دمحمو . ثيدحلا اذه ىف الإ فرعي ال ؛ هللادبع نب دمحم هيف نأ ههجوو : تلق )١(

 . )۸١( قباسلا باتكلا ىف هتنيب امك ؛ هدانسإ ىف برطضا دقو « ًاقافتا فيعض  ىفقاولا وهو -
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 ةريره يبأ ثيدح _- ٠ ناذألا باب  ؟ ةالصلا باتك  ؟

 : («ةماقإلاب كلّمأ مامإلاو) هيلع نيمأ هنأل ؛ هيلإ لوكوم هتقو : يأ : (ناذألاب

 وبأ ءريهشلا مامإلا ريبكلا ظفاحلا وه : (يدع نبا هاور) هتراشإ دعب الإ ميقي الف

 باتك بحاص « راصقلا تاب اضيأ فرعيو < يناجرجلا يدع نب هللا دبع دمحأ

 نيعبسو عست ةنس دلو « مالعألا دحأ ناك « «ليدعتلاو حرجلا يف لماكلا»

 نحل ىلع ةقث ناك : ركاسع نبا لاق « مثأ هنعو « قئالخ ىلع عمسو « نيتئامو

 دحأ هنامز يف نكي ملء ًاننفتم أظفاح يدع نبا ناك : يمهسلا ةزمح لاق « هيف

 دمحم نب هللا دبع تلأس ؛ ةلالجو أظفح ريظنلا يدع ناك : ىليلخلا لاق ‹ هلثم

 يف يفوت « عناق نب يقابلا دبع نم ظفحأ يدع نبا صيمق رز : لاقف ظفاحلا

 يف هجرخأ هنأل : (""هفعضو) ةئامثالثو نيتسو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج

 . كيرش هب درفتو « يضاقلا كيرش ةمجرت

 . فعض هيفو « خيشلا وبأ هاورو , "'ظوفحمب سيل : يقهيبلا لاقو

 ناذألا تقو ءادتبا نأ : يأ ؛ ناذألاب كلمأ نذؤملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ؛ ةماقإلاب كلمأ مامإلا نأ ىلعو « هباقتراب لوكوملاو « تقولا ىلع نيمألا هنأل ؛ هيلإ

 ؛ ةالصلا تميقأ اذإ» : يراخبلا جرخأ دقو , كلذب مامإلا ةراشإ دعب الإ ميقي الف
 هتماقإف « مامإلا رضحي مل نإو ميقي ميقملا نأ ىلع لدف « «ينورت ىتح « اوموقت الف

 ميقي نأ لبق لالب ناك هنأ درو دق نكلو « «حرشلا» يف اذك « هنذإ ىلع ةفقوتم ريغ
 . ةماقإلا يف ناذئتسا ناذألا دعب اهل ناذيإلاو « ةالصلاب هنذؤي يي هلزنم ىلإ ىتأي

1 

 )١( «كيرش نع الإ ظفللا,اذنب ىوري ال» : (197ق) هلوقب .

 )۲( «ىربكلا ننسلا» ىف هلاق )؟١9/7(:.

Ao 



 سنأ ثيدح 11 ناذألا باب ب ۲ ٠ ةالصلا باتك "<

 نأ : ةرمس نب رباج ثيدحب ضراعم يراخبلا ثيدح نإ : فنصملا لاقو

 الالب نأب امهنيب عمجيو.: لاق . كلي هللا لوسر جرخي یتح « ميقي ال ناك الالب

 هاري نأ لبق ‹ ةماقإلا يف عرشي هآر اذإف ؛ قي هللا لوسر جورخ تقو بقاري ناك

 ظ ظ . ها . اوماق هوأر اذإ مث « سانلا بلاغ

 عمسأ مل : «أطوملا» ف كلام لاقف ؛ ةالصلا ىلإ نيقؤملا مايق تقو نييعت انمأو

 ةقاط ىلع كلذ ىرأ ينأ الإ  ادودحم ًادح ةالصلا ماقت نيح سانلا مايق يف
 ظ . فيفخلاو « ليقثلا مهنم نإف ؛ سانلا

 ىتح « اوموقي مل دجسملا يف مهعم ناك نإ مامإلا نأ ىلإ نورثكألا بهذو

 هاور . ةالصلا تماق دق : نذؤملا لاق اذإ موقي ناك هنأ : سنأ نعو « ةماقإلا غرفت

 « مايقلا بجو « ربكأ هللا : نذؤملا لاق اذإ : بيسملا نبا نعو « هريغو «رذنملا نبا

 ربك « هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « فوفصلا تلدع ؛ ةالصلا ىلع وح : لاق اذإو

 . ةنس هيف ركذي مل« هنم يأر اذه نكلو «مامإلا

 هنع هللا يضر ىلع نع) ةريره يبأ ثيدح وحن : يأ : (هوحن "!'يقهيبللو)

 ظ ظ اا . (هلوق نم
 ءاعدلا دري ال» : هِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو - ١9

 سو

 ص 0 5 2

 . ةميزخ نبا هححصو « يئاسنلا هاور . «ةماقإلاو ناذألا نيب
 ER 6 كَ 11 ١

 نيب ءاعدلا دري ال» :

 نباو « (۲/۱۳۲) «هثيدح» يف يناتكلا صفح وبأ ًاضيأ هاور دقو . قباسلا ردصملا يف )١(
 ْ . حيحص هدنسو . )١1/45/١( «فنصملا» ىف ةبيش ىبأ

۳A" 
ٍِ 



 سنأ ثيدح ااا ناذألا باب  ؟ ةالصلا باتك  ؟

 . (ةمْيزخ نبا هححصو « ئئاسنلا هاور . «ةماقإلاو ناذألا

 نب اأ نع اذكه هظفلو 4 اشا (دواد يبأ نكسا) يف عوفرم ثيدحلاو

 . ها . «ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال» : خف ادا
 ادع

 . ها . «ةليللاو مويلا لمع» ىف يئاسنلاو « يذمرتلا هجرخأو : يرذنملا لاق

 هب داري درلا مدع ْذِإ ؛ نطاوملا هذه يف ءاعدلا لوبق ىلع ليلد ثيدحلاو

 ثيداحألا ىف اب هدييقت نم دب الو « ءاعد لكل ماع وه مث « ةباجإلاو لوبقلا
 ةيعدأ نييعت درو دقو اذه « محر ةعيطق وأ « مثإب ءاعد نكي ملام هنأ نم ؛ هريغ

 : ةماقإلاو ناذألا نيب ام وهو « ناذألا دعب لاقت

 ١ اور دمحمو : ًانيد مالسإلابو 58 للاب تيضر» : لوقي نأ : لوألا

 . «هبنذ هل رفغ ؛ كلذ لاق نم نإ» : هك

 نبا لاق « نذؤملا ةباجإ نم هغارف دعب ل ئبّتلا ىلع ىلصي نأ : يناثلا

 اولصي نأ هتمأ ملع امك هيلإ لصيو هب ىلصيام لمكأ : «يدهلا» يف ميقلا

 . اهنم لمكأ هيلع ةالص الف ؛ هيلع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةالصلا باتك ىف اهتفص يتأتسو : تلق

 ةالصلاو « ةماتلا ةوعدلا هذه بر ّمهللا» : هيلع هتالض دعب لوقي نأ : ثلاثلا
 : (هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقم هثعباو « ةليضفلاو ةليسولا ادمحم تآ « ةمئاقلا
 . «داعيملا فلخت ال كنإ» : !؟هريغ دازو «يراخبلا حيحص) ىف اذهو

 . حيحص هدانسإو . (195) «هحیحص)» ىف نابح نبا اذكو )۱(

 . ىقهيبلا اهجرخأ ؛ ةذاش ةفيعض ةدايزلا هذه (۲)

TAY 



 سنا ثيدح 0١ ناذألا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك  ؟

 «نئسلا» يف امك ٠ هلضف نم هللا لأسيو « كلذ دعب هسفنل وعدي نأ : عبارلا

 ىورو . «هطعت لسف ؛ تيهتنا اذإف» نذؤملا : يأ ؛ «لوقي ام لثم لق» : لع هن

 مهللا : يدانملا يداني نيح لاق نم» : لاق هنأ : يَ هنع "لبنح نب دمحأ

 هنع ضراو ‹ دمحم ىلع لص « ةعفانلا ةالصلاو ‹ ةمئاقلا ةوعدلا هذه بر

 مأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأو . «هتوعد هللا باجتسا « هدعب طخس ال ءاضر

 : برغملا ناذأ دنع لوقأ نأ لي هللا لوسر ينملع : تلاق اهنع هللا يضر ةملس

 جرخأو . «يل رفغاف « كتاعد تاوصأو « كراهن رابدإو كليل لابقإ اذه مهللا»

 بر مهللا : لاق نذؤملا عمس اذإ ناك» : لاق  هعفري  ةمامأ يبأ نع "'هكاحلا

 ينفوت ‹ ىوقتلا ةملكو « قحلا ةوعد ء اهل باجتسملا« ةباجتسملا ةوعدلا هذه

 دقو . «ةمايقلا موي المع اهلهأ يحلاص نم ينلعجاو « اهيلع ينيحأو « اهيلع

  «دري ال ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا» : لاق امل ًاضيأ هب ىعدي ام غي

 ايندلا يف ةيفاعلاو وفعلا هللا اولس» : لاق ؟هللا لوسر اي لوقن امف : اولاق

 ناك وج هنأ يقهيبلا ركذو « "'حيحص ثيدح هنإ : ميقلا نبا لاق . «ةرخآلاو

 صايد . رخأ ةيعدأ ماقملا يفو « «اهمادأو هللا اهماقأ» : ةماقإلا ةملك دنع لوقي

 وهو ‹ ةعيهل نبا هيفو ؛ )١1١7/١( «بيغرتلا» يف امك ؛ «طسوألا» يف يناربطلا اذكو )١(

 . فيعص

 : هلوقب يبهذلا هبقعتو ! هححصو « )247/١( «كردتسملا» يف (۲)

 ! باصأق . «ادج ها و ريفع : تلق»

 يتلا ةدايزلاف الإو ؛ نابح نباو ةيزخ نبا هححص يذلا وهو ثيدحلا لصأ ىنعي هلعل (۳)
 ! فيعض دنسب يذمرتلا اهب درفت «. . . ؟لوقن امف : اولاق» : هيف

TAA 



 قلط نب ىلع ثيدح 5 ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 ةالصلا طورش باب ۳

 ؛ [۱۸ : دمحم] i AE يي سس

 يف مكدَحأ اَسْق اذإ لک للا وسر لاق لاق لَ نب يلع نع - ۱۹۲ ٠
 ( اس

 نبا تد توو ھا هاور .( «ةالصلا دعُيْلو . أضوتَيْلو « فرّصنيْلف ؛ ةالصلا

 . نابح

 دبع نبا لاق  ءوضولا ضقاون يف يلع نب قلط مدقت : (قلط نب يلع نع)
 نب يلع ا ىلإ ۲ يزابخرلاو امها نادر يقبل ىلع نب قاطع دلو هناا ريا

 : غل هللا لوسر لاق : لاق) ةدحاو تاذل مسا ىلع نب قلطو « قلط
 ins ةالّصلا دعُيلو , ًاًضوتيلو . فرصنّيلف ؛ ةالّصلا يف مكدحأ
 هجرخأو : اهلصأف ت ةرابعلا هذهب ربع هنأك : ("”نابح نبا هححصو

 نابح نبا نأ لمتحيو « ًارارم ةرابعلا هذه هل تمدقت دقو « هححصو « ناّبح نبا

 ؛ ىفنحلا مالس نب ملسم ىلع ثيدحلا رادم نإف ! رظن حيحصتلا اذه يفو : تلق . )١( )۲٠١(

 ةربع ال امم هل نابح نبا قيثوتو . ىنالقسعلاو ىعليزلا هرقأو « ناطقلا نبا لاق امك ؛ لاح لا لوهجم

 ۰ ! قيثوتلا يف هلهاست نم هب فرع ام ؛ هب
 . (۲۷) «دواد يبأ فيعض» يف هتنيب امك ؛ مزح نبا اذكو « ناطقلا نبا ثيدحلا فعض ؛ كلذلو

 ؛ دمحأ امأو ! ًاقالطإ هوري مل هجام نبا نإف ؛رظن نم ولخي ال (ةسمخلا) ىلإ ثيدحلا وزع نإ مث
 ! (قلط نب ىلع) وه سيل ثيدحلا يوار نأ یری هنأك ! سلط ىلا نب يعد سرعت

 . هريغو دواد يبأ ةياور يف بسن امك هتياور يف بسني مل (اًيلع ) نأ كلذ ىف هرذعو

 لقنلا اذه را را تيدا اذه ححص دمحأ مامإلا نأ «نوعلا» بحاص ركذ دقو ؛ اذه

 ض !! ققحيلف ؛ هريغل

۳۸۹ 



 ةشئاع ثيدح ۳ ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك ۲

 نبا ثيدحلا لعأ دقو . ديعب وهو « وه اهجرخي ملو « هريغ اهجرخأ ثيداحأ ححص

 . دحاولا ثيدحلا اذه ريغ قلط نب ىلعل ملعأ ال

 ساقيو َ هيلع مهتم وغو 4 ءوضولل صقان ءاسفلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 نميف ةشئاع ثيدح مدقت دقو « ةالصلا هب لطبت هنأو «٠ ضقاونلا نم هريغ هيلع

 مل ثيح « هتالص ىلع ينبيو « فرصني هنإف ؛ فاعر وأ ‹ هتالص يف ءىق هباصأ

 حيجرت ىلإ حنج ا ا اي ا ا

 ` فان اذه : لاقي دقو « فان كلذو « ةالصلا فانئتسال تبثم هنأل : لاق « اذه

 ب اذه نأب 200 امل تبث ام كلذو «ةالصلا ةحصل

 ةالص هللا بقي ال» : لاق قلي بتلا نأ ا ةشئاع نعو - ١

 . ةميزخ نبا هححصو « يئاسنلا الإ ؛ ةسمخلا هاور . «رامخب الإ ضئاح

 ةالص هللا لَبَقَي ال» : لاق لكي بتلا نأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو)

 ضيحلاب ربع امنإو « ًالثم مالتحالاب تفلكت نإو « ةفلكملا اهب دارملا : (ضئاح

 ام : انه وه« ءار هرخآ ةمجعملا ءاخلا رسكب : («رامخب الإ) بلغألا ىلإ ًارظن

 : 7( ةر نبأ هححصو « يئاسنلا الإ ؛ ةسمخلا هاور) قنعلاو سأرلا هب ىطغي

 هلعأو « هبشأ هفقو نإ : لاقو « ينطقرادلا هلعأو « مكاحلاو . دمحأ هجرخأو

 )١( «دواد ىبأ حيحصا) ىف هتنيب امك ؛ ملسم طرش ىلع حيحص داسو : تلق )5548(.

۳۹۰ 



 ةشئاع ثيدح _ ۳ ةالصلا طورش باب "  ةالصلا باتك  ؟

 يبأ ثيدح نم «طسوألا»و « «ريغصلا» يف يناربطلا هاورو « لاسرإلاب مكاحلا

 ةيراج نم الو « اهتنيز يراوت ىّتح « ةالص ةأرما نم هللا لبقي ال» : ظفلب ةداتق
 . (رمتخت ىتح « ضيحملا تغلب

 هب داريو « لوبقلا قلطي دقو « ءازجإلاو ةحصلا يفن انه هب دارملا لوبقلا يفنو
 اهيلع بترتي امل ًايفن ناك ؛ يفن اذإف ؛ باوثلا اهيلع بترتي ثيحب ةدابعلا نوك
 نم الو « قبآلا ةالص لبقي ال هللا نإ» : درو امك « ةحصلل ًايفن ال « باوثلا نم
 حرش» يشاوحو «لابسإلا ةلاسر» ىف انيب دقو ‹ ليق اذك ء «رمخ هفوج ىف

 لدي ام « «رامخب الإ» : هلوق يفو < ةحصلا ىفن مزالي لوبقلا ىفن نأ «ةدمعلا

 . رامخلا هيلع عقي ام هوحنو « اهقنعو « اهسأر رتس ةأرملا ىلع بجي هنأ ىلع
 عرد يف ةأرملا ةالص يف ةملس مأ ثيدح نم دواد يبأ ثيدح يف يتأيو

 روهظ يطغي ًاغباس عردلا ناك اذإ» : عَ لاق هنأو «رازإ اهيلع سيل «رامخو
 امك ؛ اهتبقرو , اهسأر ةيطغت نم اهتالص ىف دب ال هنأ ىلع لديف « «اهيمدق

 a E رم ايما ارنب ايلا عر خلا هيام

 دارملاو « هتيطغتب ليلد تأي مل ثيح اههجو فشك :ك حابيو « ةملس مأ ثيدح
 . ةالصلا يف اهتروع هذهف « يبنجأ اهاري ال ثيحب اهتالص دنع هفشك

 : هقيقحت ىتأي امك ؛ ةروع اهلكف ؛ اهيلإ يبنجألا رظن ىلإ رظنلاب اهتروع امأو
 ركذو « يبنجألا رظن ىلإ رظنلاب اهتروع يه ةالصلا يف اهتروع لعجو « انه هركذو
 رظن يف ةروعو « ةالصلا يف ةروع اهل ذِإ ؛ انه هلحم سيل كلذ يف فالحلا
 . هلحم يف يتأي يناثلاو « لوألا يف نآلا مالكلاو « بناجألا

۳۹۱ 



 ةريره يبأو رباج اثيدح - ١140665 ةالصلا طورش باب "  ( ةالصلا ںباتک ۔ ۲

 بولا ناك اذإ» : لاق غلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج نعو 2-645

 نإو « هّيقَرَط نيب فلاخف» : ملْسْلو . «ةالصلا يف : ينعي ؛ هب فحَملاِف ؛ ًاعساو

 . هيلع قفتم . «هب ٌررّئاف ؛ ًاقّيض ناك

 ؛ اعساو بّوْعلا ناك اذإ» : لاق لك يبّتلا نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)

 نأب كلذو : (هيفرط نيب فلاخف» : ملسملو , «ةالصلا يف : ينعي ؛ هب فحتلاف

 : (هيلع قفتم . «هب ررتاف ؛ اقّيِض ناك ْنِإَو) هقتاع ىلع هنم ًائيش لعجي

 فرطلاب يدتريو « بوثلا يفرط دحأب رزتي نأ وهو « ءادترالا ىنعم يف فاحتلالا

 ديق « ةاورلا دحأ مالك نم جردم هنأ : رهاظلا « ةالصلا يف : ينعي : هلوقو ءرخآلا

 يلعو « يلصي وهو « هِي هيلإ تئج : رباج لاق هنأ اهيف نإف ؛ ةصقلا نم ًاذخأ هب

 دو ىل لاق «هقرصتا الف + ةيناج ىلإ ةللضو + بتلا نوت
 فحتلاف ؛ اعساو ناك نإف» : لاق « بوث ناك : تلق ؟«تيأر يذلا لامتشالا

 . «هب رزتاف ؛ اقيض ناك اذإو « هب

 . هيفرطب هرازتا دعب هب فحتتلا ؛ ًاعساو بوثلا ناك اذإ هنأ دافأ دق ثيدحلاف

 « ةبكرلا ىلإ ةرَسلا تحت نم لجرلا ةروعف « هتروع رتسل ؛ هب رزتا ؛ ًاقيض ناك اذإو

 ظ . لاوقألا رهشأ ىلع

 مكدحأ يلصُي ال» : هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم امهلو 6

 . «ءيش هنم هقتاع لع سیل دحاولا بوثلا يف

 يلِصُي ال» : هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم) نيخيشلا : يأ : (امهلو)

 نایک اذإ : يأ : («ءيش ُهنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بوثلا يف ٌمكدَحأ

hl 

 اذه ام» :

۳4۲ 



 ةملس مأ ثيدح 5 ةالصلا طورش باب *  ةالصلا باتك ۲

 يفرط دشيو « هطسو يف رزتي الأ : دارملاو « لوألا ثيدحلا هل لد امك «ًاعساو

 . ندبلا يلاعأل رتسلا لصحيف « هقتاع ىلع هب حشوتي لب ؛ هيوقح يف بوثلا

 فحتلاف» : هلوق يف رمألا اولمح امك « هيزنتلا ىلع يهنلا اذه روهمجلا لمحو

 ا حال اهنأو « بوجولا ىلع دمحأ هلمحو « رىدنلا ىلع « «هب

 ةياورلا ىلع هلعجف « مثأيو « ةالصلا حصت : هنع ةياور يفو « هكرتف « كلذ ىلع
 . تابجاولا نم ةيناثلا ىلعو « طئارشلا نم ىلوألا

 هيفرط دحأ ناك « دحاو بوث يف هلي هتالصب : روهمجلل يباطخلا لدتساو

 نم هسبال وه يذلا فرطلا نأ مولعمو : لاق . ةمئان يهو هئاسن ضعب ىلع

 . هقتاعل ناك ام هنم لضفيو « هب رزتي نأل عستم ريغ بوثلا

 ال هنأ ال« فاحتلالا ىلع ةردقلا عم « دمحأ دارم نأب هنع باجي دقو : تلق

 ىلع ردق نم ةالص حصت ال : هلوق هب حرص امك « ًاقلطم مثأي وأ « هتالص حصت

 هتالص لب ؛ بوثلا كلذ ريغ ىلع ردقي ال ةلاح لا كلت ىف هنأ لمتحيو « كلذ

 . هريغ دجي ال هنأ ىلع ليلد ربكأ مئانلا ىلع هضعب نأ لاحلاو « هيف

 ءرامخو عد يف ٌةأرَلا يلصُتأ : اك يبّتلا تلأس اهّنأ : ةملس ّمَأ نعو 7
 وبأ هجرخأ . اَهّيَم دق روُهُط يطغُي ًاغباس ٌعْرَدلا ناك اذإ» : لاق ؟رازإ ريغب

 يوه نيل“

 ريغب رامخو عرد يف ةأرملا يلّصتأ : غلي يبتلا تلأس اهنأ : ةملس مأ نعو)

 نيغف فلألا دعب ةدحومف ةلمهم نيسب : (اغباس "'عردلا ناك اذإ» : لاق ؟رازإ

 )١( صيمقلا .

۳۹۳ 



 ةعيبر نب رماع ثيدح 7 ةالصلا طورش تاب ۳ . ةالصلا باتك ٣

 هالا حجو رادو جرحا ةن ر ىطقت) اعساو < ىأ ١ هم
 ال هنأ برقألا ذإ ؛ ًافوقوم ناك نإو « عفرلا مكح هلو « هانعم نايب مدقت دقو : (هفقو

 نع هظفلو « ًافوقوم دواد وبأو « كلام هجرخأ دقو « كلذ يف داهتجالل حرسم

 نم ةأرملا هيف يلصت اذام : ةملس مأ تلأس اهنأ همأ نع ذفنق نب ديز نب دمحم

 . اهيمدق روهظ بيغ اذإ « غباسلا عردلاو رامخلا يف يلصت : تلف ؟نيابكلا

 ةلْيل يف 8 يلا عم اتك : لاق هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نعو -۷

 اًنيلص نحن اذإ سمشلا تعلط املف « انيلصف ٠ ةلبقلا اَنْيَلَع تلكشأف « ةملظُم

 .هجرخأ . [١٠٠:ةرقبلا] هللا هجو ٌمَنَف اوُلوت امنيأف9 : تلزنف « ةّلْبقلا ريغ ىلإ

 . هفعضو يذمرتلا

 نب ةعيبر نب رماع هللا دبع وبأ وه : (هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نعو)

 ةبسن « يازلاو « اهحتفب : ليقو « نونلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ؛ يزنعلا كلام

 دهشو « نيترجهلا رجاهو « ًايدق ملسأ « يودعلا : هل لاقيو « لئاو نب زنع ىلإ

 عم انك : لاق) نيثالثو سمخ وأ « ثالث وأ « نيتنثا ةنس تام « اهلك دهاشملا

 ريغ نم هرهاظ : (انيلّصف « ُهلْبقلا انيلع تّلكشأف ‹ ةملظم ةليل يف هِي ينل
 ‹ ةلبقلا ريغ ىلإ انيلص نحن اذإ سمشلا ْتعَلَط املف) "”تارامألا ىف رظن

 يذمرتلا هجرخأ . [١٠٠:ةرقبلا] 4هللا هجو مشف اولوت امنيأف# : ْتَلَرَتف

 نب ديز نب دمحم مأ ىلع هرادم نأل ؛ أفوقوم الو ًاعوفرم ال حصي ال ثيدحلا نکل : تلق )١(
 . (41/) «دواد ىبأ فيعض» رظنا ! ىبهذلا لاق امك « فرعت ال ؛ ذفنق

 ! (انيرحتف) : هيلإ ةراشإلا « يتآلا رباج ثيدح يف نكل (۲)

۳4٤ 



 ةعيبر نب رماع ثيدح 417 ةالصلا طورش باب ۔ ۳ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . ”ثيدحلا فيعض وهو « نامسلا ديعس نب ثعشأ هيف نأل : (هفعضو

 هئزجت اهنأ ؛ ميغ وأ « ةملظل ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص نم نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هل فشكتنا ءاوسو « ال وأ « يرحتلاو تارامألا يف رظنلا عم ناك ءاوس « هتالص

 لبج نب ذاعم ثيدح نم يناربطلا هاور ام هل لديو « هدعب وأ « تقولا ىف أطخلا

 املف ء ةلبقلا ريغ ىلإ ءرفسلا يف « ميغ موي يف هِي هللا لوسر عم انيلص : لاق
 : لاق « ةلبقلا ريغ ىلإ انيلص ! هللا لوسر اي : انلقف . سمشلا تلجن هتالص ىضق

 . نابح نبا هقثو دقو « ةليع وبأ هيفو , (هللا ىلإ اهقحب مكتالص تعفر دق»

 , ىبعشلا بهذم : ءازجإلاب لوقلاف « مكحلا اذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 ىكح هنإف ؛أطخلا نقيتو « رحت ريغب ىلص نم ادع اميف « نييفوكلاو « ةيفنحلاو

 مومع هب صخ عامجإلا مت نإف ؛ هيلع ةداعإلا يوجو ىلع عامجإلا «رحبلا» ىف

 . ثيدحلا

 هل فشكناو « ٌرحتب ىلص اذإ ةداعإلا هيلع بجت ال هنأ ىلإ : نورخآ بهذو

 , ةداعإلا هيلع تبجو ؛ قاب تقولاو « أطخلا نقيت اذإ اّمأو « تقولا جرح دقو « ًاطخلا

 ؛ رخآلا يف أطخلا نم نمأي الف ؛ نقيتي مل نإف ؛ تقولا ءاقب عم باطخلا هجوتل

 هيلع بجاولا ذإ ؛ يرحتلا اوطرتشاو « ثيدحلل ؛ ةداعإ الف ؛ تقولا جرخ نف

 وهو ؛ (7/١١؟) يقهيبلا هنعو « (6١١ص) يسلايطلا دنع ؛ سيق نب ورمع هعبات نکل )١(

 ؛ فيعض وهو ؛ هللا ديبع نب مصاع نع امهالك ؛ (ديعس نب ثعشأ) ب هنرق ؛ ةقث وهو « يئالملا

 . ثيدحلا ةلع وهف

 . هركذأس يذلا رباج ثيدحو « «حرشلا» يف ذاعم ثيدح هل دهشي نكل

۳40 



 ةريره يبأ ثيدح ةالصلا طورش باب ( ةالصلا باتك ۔ ٣

 ن رصت نإ ىلا نم كنا ام نل ر ذم نإف لاا ت
 . ةباصإلا نقيت اذإ الإ «روذعم ريغ

 بجاو لابقتسالا نأل ؛ هدعبو « تقولا يف هيلع ةداعإلا بجت : يعفاشلا لاقو

 ۰ . فعض هيف ةيرسلا ثيدحو « ًاعطق

 ا ؛ ذاعم ثيدحب هيوقتل « '!ةيرسلا ربخب لمعلا رهظألا : تلق

 . حصي الو ‹ هل مهاوعد ةرثك فرع دق عامجإلاو « هدحو

 : الع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو _- ۸

 . يراخبلا هاوقو « يذمرتلا هاور . «َةَلْبَق برغم لاو قرشملا

 قرشملا نّيَب ام» : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو)

 . (يراخبلا هاوقو : يذمرتلا هاور . «ةلْبق برغملاو

 يذمرتلا هاور . «ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» : ثيدح : «صيخلتلا» يفو

 حيحصت ركذي نأ انه هيلع ناكف ؛ حيحص نسح : لاقو « ًاعوفرم ةريره يبأ نع

 نيقيرط نم هدنسب هل هقايس دعب يذمرتلا يف ذ هانيأرو ‹ هتدعاق ىلع هل يذمرتلا

 باحصأ نم دحاو ريغ نع يور دقو : لاق مث ٠ ةد . امهادحإ نسح

 : لاق . ميغ مهباصأف . . . ةيرس يف ل هعم اوناك مهنأ : سل

 . «مكتالص مكتأزجأ دق» : مهل لاقف . . ةلبقلا ريغ ىلع انيلص نحن اذإف . . . انيرحتف

 . ًاضعب اهضعب يوقي قرط نم يقهيبلاو « مكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ
 . «حيحص نسحا : اهيف لاق هنأ : ينعي (؟)

 . نسح اهدانسإو

۳۹٦ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۸ ةالصلا طورش باب  ؟ ةالصلا باتك ۔ ۲

 نب يلعو ‹« باطخلا نب رمع مهنم ؛ «ةلبق برغم او قرشملا نيب ام» : كلي يبتلا

 . سابع نباو « بلاط يبأ

 امف ‹ كراسي نع قرشملاو ‹ كنيمي نع برغملا تلعج اذإ : رمع نبا لاقو
 برغملاو « قرشملا نيب ام : كرابملا نبا لاقو . ةلبقلا تلبقتسا اذإ ؛ ةلبق امهنيب

 . ها . قرشملا لهأل ةلبق

 ترذعت نم قح ىف نيعلا ال « ةهجلا لابقتسا بجاولا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لالدتسالا 558 ثيدحلا اذهل ؛ ءاملعلا نم ةعامج هيلإ بهذ دقو « نيعلا هيلع

 ؛ همكح ىف نمو « نياعملا ريغل ةلبق نيتهجلا نيب ام نأ : دارملا نأ كلذ ىلع هب

 يف تاهجلا لك لب ؛ برغملاو قرشملا نيتهجلا نيب هتلبق رصحنت ال نياعملا نأل
 نيم ني اهنا E درست د ١ نعل لباق ىتم « ءاوس هقح

 نيعتي نياعملا نأ ىلع ليلد هيف سيلو « لابقتسالا يف ةيفاك ةهجلا نأو « ةلبق

 . كلذ ىلع ليلدلا نم دب ال لب ؛ نيعلا هيلع

 هل باطخ « ٠٤٤[ :ةرقبلا] (مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف# : ىلاعت هلوقو

 يف ليق ام الإ هرذعتم وأ ءرسعتم اهيف نيعلا لابقتساو « ةنيدملا يف وهو « غلي

 يف هتالصل ماع « مارحلا دجسملا رطش ههجو هتيلوتب رمألا نكل « غلي هبارحم

 لاد : 1١44[ :ةرقبلا] (هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو# : هلوقو « هريغو « هبارحم

 مسقي : مهلوقو « لصم لك ىلع رذعتت لحم لك يف نيعلا ذإ ؛ ةهجلا ةيافك ىلع
 هلعف الو « ليلد هب دري مل قمعت « نيعلا ىلإ هجوت هنأ هل لصحي ىتح « تاهجلا

 . اهيلي امو « ةكم يف ناك نمل ولو « ةيفاك ةهجلا نأ قحلاف « ليبق ريخ مهو ؛ ةباحصلا
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 ةعيبر نب رماع ثيدح - 4 ةالصلا طورش باب -”| ةالصلا باتك  ؟

 قالك هللا لوسر تيأر : لاق هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نعو 84

 ئموي : يراخبلا داز « هيلع قفتم . هب تهّجوت ثْيَح هتلحار ىلع يلصُي
 . ةبوتكملا يف هعنصي نكي ملو « هسأرب

 ع هللا لوسر تيأر : لاق هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نعو)

 نب رماع نع يراخبلا ىف وه : (هيلع قفتم . هب تِهَجَوَن ثْيَح هتلحار ىلع
 حبسي ناك : ظفلب رمع نبا نع هجرخأو . ةلحارلا ىلع حبسي ناك : ظفلب ةعيبر

 لوسر تيأر : ظفلب رباج ثيدح نم هوحن يعفاشلا جرخأو . هتلحار رهظ ىلع

 : (هسأرب ئموي : يراخبلا داز) هلوقو « لفاونلا هتلحار ىلع وهو « يلصي لي هللا
 ةعكرلا نم نيتدجسلا ضفخي هنكلو : ةميزخ نبا داز « هعوكرو هدوجس يف : يأ
 يف) ةلحارلا رهظ ىلع ةالصلا وهو ‹ لعفلا اذه : يأ : (هعنصي نكي ملو)

 ةضيرفلا : يأ : (ةبوتكملا

 لابقتسا هتاف نإو « ةلحارلا ىلع ةلفانلا ةالص ةحص ىلع ليلد ثيدحلا

 وأ  اليوط رفسلا ناك ءاوسو ءال وأ لمحم ىلع ناك ءاوس هرهاظو « ةلبقلا

 بذلوه ريصقلا بس یتا را طول يف نورا ار يق نأ لإ ریا

 « رضحلا يف زوجي لب ؛ طرتشي ال : ليقو « ءاملعلا نم ةعامج اذه ةيطرش ىلإ

 ظ ةقانلا يه : ةلحارلاو « هلعفو هلوق نم سنأ نع يورم وهو

 ‹ هنع توكسمف يشاملا يضاملا امو « بكارلل كلذ زاوج ىف رهاظ ثيدحلاو

 ريسيتلا عماجب بكارلا ىلع اساق ءاملعلا نم س هزاوج ىلإ بهذ دقو

 ‹هدوجسو هعوكر يف لابقتسالا مدع هل ىفعي ال : ليق هنأ الإ « عوطتملل

۳۹۸ 



 سنا ثيدح _ ۰ ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك ۲

 دنع هيشم زاوج ىف مهلو « هدهشتو همايق يف الإ يشمي ال هنأو ءامهمامتإو
 . نالوق عوكرلا نم لادتعالا

 وهو « مايقلا عم الإ يشم ال ذإ ؛ هيف يشمي الف ؛ نيتدجسلا نيب هلادتعا امأو

 . امهنيب دوعقلا هيلع بجي

 لاح ىف ال « لابقتسالا لجأل لدتعي ال هنأ . تهجوت ثيح : هلوق رهاظو

 : هلوق يف نأ الإ« اهلوأ يف الو « هتالص

 ؛ عّوطتي نأ دارأف رفاس اذإ ناكو : سنأ ثيدح نم دواد يبألو ٠

 . نسح ةدانسإو . هباكر هجو ناك ثيح یلص مث « رّبكف « ةلبقلا هتقانب لبقتسا

 لبقتسا ؛ عّوطتي نأ دارأف ٌرفاس اذإ ناكو : سنأ ثيدح نم دواد يبألو)

 . (نسح ةدانسإو . هباكر ُهجو ناك ثيح ىلص مث « رّبكف « ةلبقلا هتقانب

 ‹ ةلوبقم ةدايز يهو « ةلبقلا لبقتسي مارحإلا ةريبكت دنع هنأ ىلع لدي ام

 ىنعمب امه « هتلحار : لوألا ىفو « هتقان : هلوقو « اهب لمعيف « نسح هفيدحو

 هنأ : ملسم ةياور يف حص دق لب ؛ ةقان ىلع هبوكر نوكي نأ طرشب سيلو « دحاو

 ضعب دنع طرش رفسلا نأ مدقت « رفاس اذإ : هلوقو ؛ هرامح ىلع ىلص هي

 . ةيطرشلا يف رهاظب سيلو « اذه نم هذخأي هنأكو « ءاملعلا

 حرص لب ؛ ضرفلا ال « لفنلا يف كلذ نأ هلبق يذلاو ثيدحلا اذه يفو

 ىئاسنلاو يذمرتلا ةياور يف درو دق هنأ الإ « ةبوتكملا يف هعنصي ال هنأ يراخبلا

 لفسأ نم ةلبلاو « مهقوف نم ءامسلاو « هباحصأو وه قيضم ىلإ ىتأ وَ هنأ
 ةالك هللا لوسر مدقت مث « ماقأو , نذأف « نذؤملا رمأف « ةالصلا ترضحف « مهنم

۳۹4 



 ير دخلا ديعس ىبأ ثيدح . ۱ ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك  ؟١

 لاق . عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيف « ءامإ ئموي مهب ىلصف « هتلحار ىلع
  قحلا دبع هححصو « هلعف نم سنأ نع كلذ تبثو « بيرغ ثيدح : يذمرتلا

 . "'يقهيبلا هفعضو « يروثلا هنسحو
 ةلبقلا لبقتسم ناك اذإ ةلحارلا ىلع حصت ةضيرفلا نأ ىلإ : ضعبلا بهذو

 . ًاعامجإ اهيف حصت ةالصلا نإف ؛ ةنيفسلاك ةرئاس تناك ولو « جدوه يف

 ‹ هنع يفعف ضرألا نادجو رحبلا يف رذعتي دق هنأب « قرفي دقو : تلق

 . جدوهلا بكار فالخب

 امك ؛ ةضيرفلل ةالصلا حصت يعفاشلا دنعف ‹ ةفقاو ةلحارلا تناك اذإ اّمأو

 لاجرلا ىلع لومحم ا ريرسلا ىلعو « لابحلاب ةدودشملا ةحوجرألا يف مهدنع حصت
 دري الف ؛ نيفلكملا عيمج ىلع تبتك ىتلا : ةبوتكملا نم دارملاو « نيفقاو اوناك اذإ

 . هيلع بجاو رتولاو « هتلحار ىلع رتوي ناك لي هنأ هيلع
 ضرألا» : لاق هِي يبّلا نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو ١

 . ةلع هلو يذمرتلا هاور . (مامحلاو ةربقملا الإ ؛ دجسم اهلك

 ضرألا» : لاق لب يِبّنلا نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 . (ٌةّلع هلو , يذمرتلا هاور . «مامحلاو ةربقملا الإ جسم اهلك

 نب ورمع نع ًالوصوم دامح هاورف « هلاسرإو « هلصو يف فالتخالا يهو

 وبنت ي ام تاور قب دع نم تيك دلو تع اا ا 1/1 0
 ظ 0

 . نالوهجم امهو ؛ هيبأ نع ىلعي نب نامثع نب ورمع ةياور نم هنأ ىلإ كلذب ريشي : تلق
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 رمع نبا ثيدح ١ ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا ںاتك ۔ ۲

 نع ىيحي نب ورمع نع السرم يروثلا هاورو « ديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي

 . تبثأو ‹ حصأ يروثلا ةياورو « هي يبنلا نع هيبأ

 . ىقهيبلا هحجرو ‹ لسرملا ظوفحلا : ينطقرادلا لاقو

 ءةربقملا ادع ام «ةالصلا اهيف حصت اهلك ضرألا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 ىلع ناك ءاوس هرهاظو « ةالصلا اهيف حصت الف ؛ ىتوملا اهيف نفدت ىتلا ىهو

 « هل ةمركت ؛ نمؤملاف «رفاك وأ «نمؤم ربق ناك ءاوسو «روبقلا نيب وأ ءربقلا

 اهلك ضرألا يل تلعج» صصخي ثيدحلا اذهو « هثبخ نم ًادعب ؛ رفاكلاو
 : ليقف ؛ ةالصلا هيف حصت ال هنإف ؛ مامحلا كلذكو « ثيدحلا «ادجسم

 . ريغ ال هركت : ليقو « هنم ةساجنلا هيف اب صتخيف ةساجنلل

 . ثيدحلاب المع ؛ هحطس ىلع ولو « ةالصلا هيف حصت ال : لبنح نب دمحأ لاقو

 لحم هنأب الطعم يهنلا درو دقو « هتهارك عم نكلو « اهتحص ىلإ : روهمجلا بهذو

 تلعج» : ثيدح مومعل صيصختلا سيل مث « دمحأ عم رهظألا لوقلاو « نيطايشلا

 : هلوق وهو ‹ ىتآلا ثيدحلا هديفي ا لب ؛ طقف نيلحم ا نيذهب « «ادجسم ضرألا يل

 يف ىلَصُي نأ ىهن لب يبتلا نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو 5

 نطاَعمو « ماّمحلاو , قيرطلا ةعراقو « ةّرَبقملاو « ةرّرجماو ؛ ةلبزملا : نطاوُم عّبس

 . هفعضو « يذمرتلا هاور . ىلاعت هلا تيب رهظ قؤفو « لبإلا

 عبس يف ىلصي نأ ىهن لي َيِبْنلا نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نغو)
 ماعنألا رزج لحم : (ةرزجملاو) لبزلا ءاقلإ عمتجم ىه : (ةلّبْزملا : نطاوم

 ةعراقو) ذاش امهب ءاتلا قوحلو « نيعلا حتفب ةلعفم ةنزب امهو : (ةربقملاو)
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 رمع نبا ثيدح _- ۲ ةالصلا طورش باب ۴ . ةالصلا باتك ۲

 : (نطاعمو) مالكلا هيف مدقت : .(مامحلاو) اهيلع رورملاب مادقألا هعرقت ام : (قيرطلا

 لوح ليإلا كربم وهو : (لبإلا) نونف ةلمهملا ءاطلا رسكو ةلمهم نيعف ميملا حتفب
 دعب لاق هنإف : (هفعضو « يذمرتلا هاور . ىلاعت هللا تيب رهظ قوفو) ءاملا

 نب ديز يف ملكت دقو « يوقلا كاذب سيل رمع نبا ثيدحو : هظفل ام هجارخإ

 . ءارف ةيتحت ةانثمف ةدحوملا رسكو ميلا حتفب ؛ ةريبجو « هظفح لبق نم ةريبج

 . كورتم : هيف يراخبلا لاقو

 ؛ ةرزجم او ةربقملا : رس لل a حاولو

 اهيف حصت الف ؛ ريغلل اقح اهيف نأل : ليقو « كلذك قيرطلا ةعراقو « ةساجنلل

 ليلعتلا درو ؛ لبإلا نطاعمو « ىهنلا مومعل ؛ ةقيض وأ تناك ةعساو « ةالصلا

 كرابم» : ظفلب دروو « دواد وبأ هجرخأ . «نبطايشلا ىوأم اهنأب» : ًاصوصنم اهيف

 نم 0 يهو « «لبإلا ا ىرخأ يفو « «لبإلا لبازم» : ظفل يفو « «لبإلا

 . لبإلا نطاعم

 فرط ىلع ناك اذإ هنأب هوديقو « هللا تيب رهظ ىلع ة ةالصلا نع ىهنلا اوللعو

 نأ ىفخي ال هنأ الإ« تحص الإو . هتالص حصت مل ؛ اهئاوه نع جرخي ثيحب

 مدعل ؛ ةالصلا تلطب لبقتسي مل اذإ هنإف ؛ ثيدحلا ىنعم لطبأ ليلعتلا اذه

 يهنلا ءاقب ناكل ؛ ثيدحلا اذه حص ولف ‹ ةبعكلا رهظ ىلع اهنوكل ال « طرشلا

 يل تلعج» : مومعل ًاصصخم ناكو « بجاولا وه ردا يدم يف رجالا ىلع

 ی ی ی وی یو د چ د

 : هديفي امك « حص دق تاروكذملا هذه
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 يونغلا دثرم ىبأ ثيدح ١ #7١ ةالصلا طورش باب - * ةالصلا باتك ۲

 وقي فال هللا لوس تعيس لاق يونغلا دثرَم يبأ نعو _- ۳

 . ملسم هاور . اهْيَلَع اوُسلجت الو «روبقلا ىلإ اولصت

 حتفب : (يونغلا) ةثلثملا حتفو ءارلا نوكسو ميملا حتفب : (دثرم يبأ نعو)

 اراب داو وبار راسا دارن يبا نب , دثرم وهو « نونلاو ةمجعملا نيغلا

 هللا لوسر تعمس :لاق) هلو هتايح يف ًاديهش عيجرلا ةوزغ موي دثرم لتقو

 . (ملسم هاور . «اهيلع اوسلجت الو ‹ روبقلا ىلإ اوُلِصُت ال» : لوقي هيك

 ىلع ةالصلا نع ىهن امك ءربقلا ىلإ ةالصلا نع يهنلا ىلع ليلد هيفو
 ىلإ ةالصلا نع ىهنلا هب نوكي يذلا رادقملا ركذي ملو « يرحتلا لصألاو « ربقلا
 ءربقلا ىلع سولجلا يرحت ىلع لدو « افرع هل البقتسم دعي ام هنأ : رهاظلاو « ربقلا

 : ةريره يبأ ثيدحو « ربقلا ءطو يف رباج ثيدحك « ثيداحأ هب تدرو دقو

 هل ريخ ؛ هدلج ىلإ صلختف « هيايث قرحتف ‹ ةرمج ىلع مك دحأ سلجي نأل»

 . ملسم هجرخأ . «ربق ىلع سلجي نأ نم
 دوعقلا هركي ال هنأ كلام نعو « ءاملعلا نم ةعامج كلذ ميرحت ىلإ بهذ دقو

 نع : "!(أطوملا» يفو , "'ةجاحلا ءاضقل ؛ دوعقلا نع يهنلا امنإو , هوحنو اهيلع

 دمحم قيرط نم هاور ا كلذ ىلع جتحاو « (۲۹۷- 1147/١ ًاضي هيأ يواحطلا هلوأت اذهبو )١(

 طوغتف « ربق ىلع دعق نم» : ظفلب ًاعوفرم ةريره يبأ نع بعك نب دمحم نع ديمح يبأ نبا
 ! «ةرمج ىلع دعق امنأكف « لاب وأ هيلع

 جتحي الف ؛ «بيرقتلا» يف امك ؛ فيعض - يقرزلا وهو اذه ديمح يبأ نب دمحم نكلو

 .(175/9) «حتفلا» يف هفعض ؛ اذلو ! ملسم ثيدح ظفلل فلاخم وهو اميس ال ؛ هثيدحب

 . ًاغالب (/۱) «ًاطوملا» (۲)



 ديعس یبأ ثيدح ۔ ٤ ةالصلا طورش باب ٣ ةالصلا باتك ۲

 يراخبلا يف هلثمو . "هيلع عجطضيو ربقلا دسوتي ناك هنأ : مالسلا هيلع ىلع

 . ةرم ريغ تفرع امك « ميرحتلا يهنلا يف لصألاو « "هريغ نعو « رمع نبا نع
 يباحصلا لعف نإ : لاقي نأ الإ « عوفرملا ثيدحلا ضراعي ال يباحصلا لعفو

 "هدعب ىفخي الو ‹ ةهاركلا ىلع ىهنلا لمحل ليلد

 ءاج اذإ» : 8ك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو - ٤ ٠

 لّصْيلو هح ًارذق وأ « ئذآ يلعن يف ىأر نإف رظنیلف ٠ «دجشملا مكأدحأ

 . ةّمْيرخ نبا هححصو « دواد وبأ هجرخأ . « «امهيف

 ءاج اذإ» : خالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو)

 هْيَلْعَن يف ىأر نإف) هلوق هل لد امک هيلعن : يأ : (رظنيلف ٠ دجسملا مكدحأ

 . دواد وبأ هجرخأ . «امهيف ّلّصّيِلو ُهْحَسْمَّيلَف) يوارلا نم كش : (ًارذق وأ « ىذأ

 مسي مل ؛ ىلع لآل ىلوم هيفو ؛ يواحطلا هلصو )١(

 . فعض هيفو ؛ حلاص نب هللادبع هيفو ؛ ا رمع نبأ نع - هلصو دقو ؛ ًاقيلعت : يأ (۲)

 ؛ هنع حيحص دنسب ددسم هلصو دقو ؛ تنبات نيبو خد ةجراخ وه امنإ ؛ هيلإ راشملا ريغلاو

 ظ . «حتفلا» ىف امك

 . «روبقلا ىلع اودعقت ال» : ًاعوفرم مزح نب ورمع نع دمحأ ةياور نم ركذو

 : لاقو . «ربقلا بحاص ذؤت ال» : لاقف « ربق ىلع ئكتم انأو للي هللا لوسر يئآر : هل ةياور يفو

 > ه 6 حيحص هدانسإ»

 : ةعيهل نبأ هيفو ؛ لوألا ظفللاب )۳4۷/۱( يواحطلا هأورو ! «دنسملا» يف هرأ ملو

 . «راثآلا» يف دمحمو « «مألا» يف ف ىعفاشلا : ةهاركلا ىلع صن (۳)

 . «اهعدبو زئانجلا ماكحأ» يف هتنيب امك ؛ يمشيهلاو « يوونلا رايتخا وهو ؛ يرحتلل هدنع اهنكل

5 



 ةريره يبأ ثيدح -6 ةالصلا طورش باب ۔ ۳ ةالصلا باتك ۲

 ¢ )هلص و متاح وبأ رو ¢ هلاسرإو 4 هلصو يف فلتخا : (ةميرح نبا هح صو

 نبا ثيدح نم ينطقرادلا هاورو « دوعسم نباو « سنأ ثيدح نم مكاحلا هاورو

 ٠ . فيعض امهدانسإو « ريخشلا نب هللا دبعو « سابع

 لعنلا حسم نأ ىلعو « لاعنلا يف ةالصلا ةيعرش ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 هلعن يف نأ ولم هل ليربج رابخإ وهو « ثيدحلا ببس هل لديو « ةفاج وأ « ةبطر
 لخد اذإ يلصملا نأو ء اذه ببس هنإف ؛ اهيف رمتساو « هتالص يف هعلخف « ىذأ

 يف اهب فرع مث « اهل ايسان وأ « اهب ملاع ريغ ةساجنب سبلتم وهو « ةالصلا يف

 ليطن الف ؛ ثيدحلا مواقي فلاخملل ليلد ال هنأ الإ« فالخ لكلا يفو « ىلص

 : وهو ىتآلا ثيدحلا بارتلاب حسملاب لاعنلا ةيروهط ديؤيو « هركذب

 نبا هححصو ؛ دواد وبأ هجرخأ . «بارتلا امهروهطف ؛ 0 ىذألا مك دحأ

 نا

 ئطو اذإ» : غي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يصر ةريره يبأ نعو)

 : (امهروهطف) هيمدقل سوبلم يأ وأ « هيلعن وأ « ًالثم : يأ : (هيفخب ىذألا مك دحأ

 نبا هجرخأو : (نابح نبا هححصو « دواد وبأ هجرخأ : «بارتلا) نيفخلا : يأ

 يف هتركد أمك « ينامكرتلا نباو يبهذلاو يوونلاو مكاحلا هححصو « حيحص هدانسإو )01(

 5 (561/) «دواد ىبأ حيحصال



 ةريره يبأ:ثيدح _ ٠ ةالصلا طورش باب ۔ ۳ ةالصلا باتک ۔ ۲

 . فيعض هدنسو ؛ ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو « مكاحلاو « نكسلا

 ال , ديناسأب هذه ريغ بابلا يفو « "'ةشئاع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو

SES 
 : الاقو يعخنلا اذكو , ثيداحألا هذهب لمعلا ىلإ : يعازوألا بهذ دقو

 : هل دهشيو ؛ امهيف يلصيو « بارتلاب ن ا يقع منعنا رج
 ناكملا يف ىشمأو « يليذ ليطأ ةأرما ينإ : تلاقف لي يبثلا تلأس ةملس مأ نأ

 . هجام ¿ نباو « يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخأ . «هدعب ام هرهطي» : لاقف «رذقلا

 ًاقيرط انل نإ !:هللا لوسر اي : تلق :.تلاق.لهشألا دبع ىنب نم ةأرما نأ هوحنو

 يه قيرط اه دعب نم سيلأ» : لاقف ؟انرطم اذإ لعفن فيكف « ةنتنم دجسملا ىلإ

 . هجام نباو . دواد وبأ هجرخأ . («هذهب هذهف» : لاق . ىلب : تلق «؟اهنم بيطأ

 هيلو امنإ هنأب يعفاشلا هلوأتو « لاقم نيثيدحلا دانسإ يفو : يباطخلا لاق

 . ءيش هنم بوثلاب قلعي ال < ًاسباي ناك ام ىلع ىرج

 . انرطم اذإ : اهلوق هبساني الو : تلق

 ةرذقلا ضر ألا اطر نأ : اضعب اهضعب رهظي ىضرألا نوك ىئعم : كلام لاقو

 بيصت ةساجنلا امأ , ًاضعب رهطي اهضعب نإف ؛ ةسبايلا ةبيطلا ضرألل لصي مث
 . عامجإ وهو : لاق ؛ ءاملا الإ اهرهطي الف ؛ دسجلا وأ « بوثلا

 يبأ نع يقهيبلا هجرخأ ام « هرهاظ ىلع هنأو « بابلا ثيدحل لدي امو : ليق

 )١( وإسناده  عندي  يرذنملا هنسحو ‹ حيحص .

  2 2مدر 2و3 يبا حيحصا رعنا نب ععع نيب مقر «دواد ىبأ حيحص» رظنا ! ةشئاعو ميكح نب عاقعقلا نيب عاطقنالاب ةهيبلا هلعأ )١١(( .
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 مكحلا نب ةيواعم ثيدح 75 ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك ۲

 ىلإ مالّسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع عم تلبقأ : لاق هدج نع هيبأ نع ىلعملا

 هيلعن علخف « نيطو ءام نم ضوح دجسملا نيبو هنيب لاحف ؛ شام وهو < ةعمجلا

 ‹ ضاخف ءال : لاق !كتع هلمحأ نينمؤملا ريمأ اي تاه : تلق : لاق ؛ هليوارسو

 : يأ ؛ هيلجر لسغي ملو « سانلاب یلص مث « هليوارسو هيلعن سبل هزواج املف

 . ةساجنلا نع ولخي ال ىرقلا ىف عمتجملا ءاملا نأ : مولعملا نمو

 الّصلا هذه ّنإ» : هلي هللا لوسر لاق : لاق مكحلا نب ةيواعم نعو - 7

 ءارقو ريبكتلاو حيبْستلا وه امنإ . سانلا مالك نم ءيش اهيف ٌحلْصَي ال

 . ملسُم هاور . «نآرقلا

 . ةنيدملا لزني ناك « ىملسلا مكحلا نب ةيواعم وه : (مكحلا نب ةيواعم نعو)

 اهيف حلصي ال ةالصلا هذه ّنإ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق) زاجحلا لهأ ىف هدادعو

 . (ملسم هاور . «نآرقلا ةءارقو ٌريبكتلاو حيبستلا وه امنإ « سانلا مالك نم ءيش

 وهو < ةيواعم هتمشف « لجر ةالصلا ىف سطع هنأ : هلصاح ببس ثيدحللو

 ىبثلا هل لاق مث « كلذ همهفأ امب ةباحصلا نم هيدل نم هيلع ركنأف « ةالصلا يف

 نم دارملاو ‹ ظافلأ ةدع هلو « ثيدحلا « «. . . ةالصلا هذه نإ» : كلذ دعب يي

 تناك ءاوس . اهلطبت ةالصلا يف ةبطاخملا نأ ىلع لدف « ببسلا حيرص وه

 اذامبو « همكح ىتأيف ؛ لخادلا هيبنت ىلإ جيتحا اذإو « اهريغ وأ « ةالصلا حالصإل

 هنأو ء اهلطبي ال ةالصلا ىف لهاجلا نم مالكلا نأ ىلع ثيدحلا لدو . تبشي

 مالكلا : يأ ؛ «وه اغنإ» : هلوقو , ةداعإلاب ةيواعم رمأي مل كع هنإف ؛ هلهجل روذعم

 ےس

a 
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 مقرأ نب ديز ثيدح - ۷ ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك ۲

 ؛ نآرقلا ةءارقو «ريبكتلاو « حيبستلا : اهيف حلصي يذلا وأ « ةالصلا يف هيف نوذأملا

 : وهو ىتآلا هليلدل « اهوحنو ؛ ةيعدألا نم هيلإ مضنا امو « كلذ اهيف عرشي امنإ : يأ

 دهع ىلع ةالصلا يف مّلكَتنَل انك نإ : لاق هنأ مّقْرأ نب ديز نعو - ۷

 ا هللا لوسر ىَلَع ًاوظفاح# : ْتْلَرَل ىّتح « هتجاحب ةبحاص انادحأ ُمّلكُي هك

 « توكسلاب انرمأف ۲١۸[ : ةرقبلا] 4نيتناق هلل اوُموُقَو ىطْسْولا ةالّصلاو تاّولَّصلا

 . ملسمل ظفللاو ‹ هيلع قفتم . مالكلا نع انيهنو

 لوسر دهع ىلع ةالصلا يف ملكتنل انك نإ : لاق هنأ مقرأ نب ديز نعو) -
 اوناك مهنأ ال « هوحنو مالسلا درك « مالكلا نم هنم دب ال ام : دارملاو : ( فِي هللا

 هبحاص اندحأ ملكي) هلوق لدي امك ؛ نيسلاجتملا ثداحت اهيف نوثداحتي

 يهو : (4ىطْسْولا ةالّصلاو تاَولّصلا ىَلَع اوظفاَح# : تلزن ىَّبح « هتجاحب

 «َنيتناق هلل اوُموُقَول) عامجإلا هيف يعدا دقو « لاوقألا رثكأ ىلع رصعلا ةالص

 يوونلا لاق : (ملسمل ظفللاو , هيلع قفتم . مالكلا نع انيهنو « توكسلاب انرمأف

 عمجأو ‹ نييمدآلا مالك عاونأ عيمج مرح ىلع ليلد هيف : «ملسم حرش» يف

 ذاقنإ ريغلو « اهتحلصم ه ريغل « هميرحتب ًاملاع ًادماع اهيف ملكتملا نأ ىلع ء ءاملعلا

 يف يتأيو « اهتحلصمل مالكلا يف فالخلا ركذو « ةالصلل لطبم ؛ ههبشو « كلاه

 نم توكسلاب رمألا ةباحصلا مهفو ءوهسلا باوبأ يف نيديلا يذ ثيدح حرش

 ‹ ةفورعم ىنعم رشع دحأ هلو « تونقلا يناعم دحأ هنأل ؛ 4نيتناق# :هلوق

 ‹ كلذ مهل يي هريسفت نم وأ « نئارقلا نم ىنعملا اذه صوصخ اوذخأ مهنأكو

 يلصملا رطضا نإف ؛ «ةدمعلا حرش يشاوح» ىف اهانقس دق ثاحبأ هيف ثيدحلاو
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 ةريره يبأ ثيدح - ۸ ةالصلا طورش باب "  ةالصلا باتك ۲

 : ثيدحلا هديفي امك ظافلألا نم اعون عراشلا هل حابأ دقف ؛ هريغ هيبنت ىلإ

 حيبستلا» : 9 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يصر ةريره يبأ نعو 6

 . «ةالصلا يف» : ملم داز « هيلع قفتُم . «ءاسنلل قيفصتلاو « لاجرلل

 : (لاجرلل حيبستلا» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 قفتم . «ءاسنلل قيفصتلاو) «لاجرلل حيبستلاف ؛ رمأ مكبان اذإ» : ةياور يفو

 . هظفلب تأي مل نإو « قايسلا نم دارملا وهو : («ةالصلا يف» : ملسم داز « هيلع

 ديري نأك .رومألا نم رمأ ةالصلا يف هبان نمل عرشي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 يردي ال هو د هلم كيري نم وأ الا هيبنتو « هنع اهس رمأ ىلع مامإلا هيبنت

 ناحبس : لاق ؛ الجر ىلصملا ناك نإف ؛ ةالص يف هنأ ىلع ههبنيف « ىلصي هنأ

 ةيلصملا تناك نإو « هادع اميف قلطأو « ظفللا اذهب «يراخبلا» يف درو دقو « هللا

 ترض ذأ ترآ نب ىسح.:لاق امك + عفتك فلا تی ارا

 ثيدحلا اذهب لوقلا ىلإ بهذ دقو « ىرسيلا اهفك ىلع اهنيي نم نيعبصأب
 مالعإلل كلذ ناك نإ : لاقف « ضهان ليلد الب لصف مهضعبو « ءاملعلا روهمج

 ىلع ًاحتف ناك ولو « اهلطبي هنإف كلذ ريغل ناك نإو « اهلطبي الف ؛ ةالص ىف هنأب

 مامإلا ىلع حتفت ال يلع اي» : غلي هلوق نم دواد وبأ هجرخأ امل : اولاق « مامإلا
 اار

 . هل هقايس لعب هفعص دواد ابا نأب 1 بيجو « «ةالصلا ني

 ثيدحلا مث « ليلدب الإ ةروص هنم جرخت ال « هقالطإ ىلع قاب بابلا ثيدحف

 . «ءاسنلا قفصيلو « لاجرلا حبسيلف ؛ رمأ مكبان اذإ» : ةياور ىف رمألا ظفلب درو
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 ريخشلا نب هللادبع ثيدح 7١4 ةالصلا طورش باب 7 ٠ ةالصلا باتك ۲

 ءانباحصأ هركذ يذلا : «بيرقتلا» حراش لاق « ءاملعلا كلذ يف فلتخا دقو

 : مالك دعب لاق مث « باحصألا نع هاكحو « ةنس هنأ يوونلاو « ي ىعفارلا مهسمو

 اتسع ؛ es بودنمو < 0 ام ىلإ ة ةالصلا يف هلا ماسقنا قحلاو

 . لاحلا هيضتقي ام

 هللا E لاق هيبأ نع ريمخشلا نب هلا د ن ا یک

 ؛ ةسمخلا هجرخأ . ءاكُبلا نهب ‹ لجرملا زيزأك ٌريزأ هر دص يفو ‹ يلصي 5
 . نابح نبا ضو هحاف نبا الإ

 ءافلابو كلا ءارلا ديدشتو لا ءاطلا حتفو ميملا مضب , : (فرطم نعو)

 ا اار ةححعلا نيقلاوسك (ريخشلا نب هللا دبع نبا)
 دفو نمب وهو « ريخشلا نب هللا دبع : (هيبأ نع) ليلج يعبات فرطمو . ةددشملا

 . نييرصبلا يف دعي « رماع ينب يف ويب يبثلا ىلإ
 يازف ةزمهلا حتفب : (زيزأ هرالص يفو « يلصي وي هللا لوسر تيأر : لاق)

 زيزأك) اهنايلغ دنع ردقلا توص : وهو « يازف ةنكاس ةيتحت ةانثمف ةروسكم
 نايب : (ءاكبلا نم) ردقلا وه ؛ ميجلا حتفو ءارلا نوكسو ميملا رسكب : (لجرملا
 ادع نم« ةبطخلا ىف هركذ ام ىلع هدنع مه : (ةسمخلا هجرخأ) زيزألل

 مهو ؛ كلذ ريغ مهب دارأ انه هنأ الإ « دمحأو < «ننسلا» باحصأ مهف٠ نيخيشلا

 نبا هححصو . هجام نبا الإ) هلوق هنیب امك ؛ دمحأو ةثالثلا «ننسلا» لهأ

 ٤ هجرخأ ًاملسم نإ : لاق نم مهوو « مكاحلاو ؛ ةيزخ نبا ًاضيأ هححصو : (نابح

 ىلإ غلب ىتح « فسوي ةروس أرقو « حبصلا ةالص ىلص رمع نأ يور ام هلثمو

 كل



 رمع نباو ىلع اثيدح ۔ ۲۱۱٣ ةالصلا طورش ناب ۔ ۳ ةالصلا ساتك ۔ ۲

 هجرخأ . هجيشن عمسف « [١:فسوي] 4هللا ىلإ ينزحو يشب وكشأ امّنإ» : لوق
 . رذنملا نبا هجرخأو ‹ روصتم نب ديعس هلصوو ؛ اعوطقم يراحبلا

 . نينألا هيلع سيقو « ةالصلا لطبي ال كلذ لثم نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 فل هللا لوسر نم يل ناك : لاق هنع هللا يضر يلع نعو ٠

 . ُهَجاَم ناو يئاسنلا ُهاوَر . يل َحَنْحَنَت ؛ يلصُي وهو ُهُتيتأ اذإ تكف « نالخُدَم

 : (نالخدم لل هللا لوسر نم يل ناك : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)

 ناتقو : يأ ؛ لتقم ةنزب لخدم ةينثت . ةمجعم ءاخو ةلمهم لادو ميملا حتفب

 يئاسنلا هاور . يل َمَنْحَنَت ؛ يلصُي وهو هّنْيتأ اذإ تنكف) امهيف هيلع لخدأ

 ؛ حنحنت : ناكم « حبس : ظفلب يور دقو « نكسلا نبا هححصو : (هجام نباو

 . ةفيعض ىرخأ قيرط نم

 ,رصانلا هيلإ بهذ دقو « ةالصلل لطبم ريغ حنحنتلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 نيفرحب ناك اذإ دسفم هنأ : ةيوداهلا دنعو « ثيدحلا اذهب المع ؛ يعفاشلاو

 نكلو « بارطضا هيف ثيدحلا اذهو : اولاق « دسفملا مالكلاب هل ًاقاحلإ ؛ ادعاصف

 ؛ ةفيعض ؛ حبس : ةياورو « نكسلا نبا اهححص ؛ حنحنت : ةياور نأ تعمس دق

 ةنأي. د اميتيب عمجلا ناكل ؛ اغ نتا ت بارطضالا ىوعد متت الف

 انني  حنحنتي ةراتو « حبسي ةرات ناک يي

 بلا تيأر فيك : لالبل تلق : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو ١

 ااف لوك لاق ليفت وهو هيلع نوملا نوع هيلع ايو
 و ر

 ٠

 : هحّحصو ىذم رتلا و « دواد ويا خخ رخأ . هفك
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 رمع نبا ثيدح ١ ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك  ؟

 فلج يبّتلا تيأر فيك : لالبل تلق : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 وهو « هيلع نوملسي نيح) قايسلا هل لد امك ؛راصنألا ىلع : يأ : (مهيلع دري

 يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخأ . هفك طسبو «اذكه لوقي : لاق ؟يلصُي

 . هجام نباو « يئاسنلاو ؛ خا آه چرا و ( ةعيديبطو

 تءاجف « هيف يلصي ءابق ىلإ كلي هللا لوسر جرخ هنأ ثيدحلا لصأو
 ‹«دمحأ هاورو . ثيدحلا ؟تيأر فيك : لالبل تلقف « هيلع اوملسو « راصنألا

 كلذ نع ًابيهص لأس هنأ : رمع نبا ثيدح نم ًاضيأ مكاحلاو « نابح نباو

 . اعيمج ناحيحص نيثيدحلا نأ يذمرتلا ركذو « لالب لدب

 ةراشإلاب مالسلا هيلع در « ىلصملا ىلع دحأ مّلس اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 : لاق « ةجاحل هثعب قلي هللا لوسر نأ : رباج نع ملسم جرخأ دقو « قطنلا نود

 : لاقو « يناعد غرف املف « يلإ راشأف « هيلع تملسف < ‹ يلصي .وهو « هتكردأ مث

 . ةراشإلاب درلا دعب هيلإ رذتعاف « ىلع تملس كنإ

 لو هيلع دري ملف يلصي وهو « هيلع ملس هنأ : دوعسم نبا ثيدح اّمأو

 .«الغش ة ةالصلا يف نإ» : .ةالصلا نم هغارف دعب هل لاق لب ؛ ةراشإلا ركذ الو

 . هسأرب هل أموأ هلي هنأ : هثيدح يف يقهيبلا ركذ دق هنأ الإ

 : ىلصملا ىلع ملس نم ىلع ةالصلا يف مالسلا در ىف ء ءاملعلا فلتخا دقو

 . ظفللاب دري هنأ ىلإ ةعامج بهذف

 . ةالصلا ٠ نم مالسلا دعب دري : ةعامح لاقو

 . هسفن يف دري : موق لاقو



 رمع نبا ثيدح ١ ةالصلا طورش باب *  ةالصلا باتك  ؟

 لاوقألا برقأ وه اذهو « ثيدحلا اذه هدافأ امك ؛ ةراشإلاب دري : موق لاقو

 ليلدب « بابحتسا ةراشإلاب درلا اذهو : ليق « ليلد هب تأي مل هادع امو « ليلدلل

 دش اللا ىف هز ل لاق ل درم نبا لع لك دري مل هنأ

 اك هنأ ىقهيبلا ةياور نم تفرع دق : تلق

 ‹ مالكلا مرح املف « ةالصلا يف مهيلع هب دري ناك يذلا هنأل ؛ ظفللاب درلا نع هيلإ

 . ةالصلا يف اوملكتي ال نأ هرمأ نم ثدحأ هللا نأ هربخأ مث « ةراشإلاب لي هيلع در

 : هنأ عم ظفللاب دري : لاق نم لوق نم بجعلاف
 ا

 يدا هللا نأ : قاع اذه لاق م
 چو
 ا

 هدر لعجو « ظفللاب مالسلا دوعسم نبا ىلع هدر نع راذتعالا ىف - . . . هرمأ نم

 يلصملا ىلع ملس نم هنأب لوقلاو « هنع ىهن هللا نأو « ًامالك ةالصلا ىف مالسلا

 ىلعو « راصنألا ىلع وب
 . مهيلع دري ملو « كلذب مهربخأل ؛ نوقحتسي ال اوناك ولو « ةراشإلاب رباج

 لوسرب تررم : لاق « بيهص ثيدح نم «دنسملا» ىفف ؛ ةراشإلا ةيفيك امأو

 الإ هملعأ ال : يوارلا لاق . ةراشإ يلع درف « هيلع تملسف « ىلصي وهو « قي هل

 ىلع مالسلا هيلي هدرل هفصو يف  رمع نبا ثيدح ىفو . هعبصإب ةراشإ : لاق
  رمع نبا نع يوارلا نوع نب رفعج طسبو . اذكه لاق لي هنأ راصنألا

 بيجي هنأ اذه نم لصحتف « قوف ىلإ هرهظ لعجو ‹ لفسأ هنطب لعجو « هفك
 : هعبصأب وأ هديب وأ هسأرب امإ ةراشإلاب ىلصملا

 : هدر هدري «  ظفللاب ال ةراشإلاب عا ف ا

 درلا ىقبف , ةالصلا ىف رذعت دقو < بجاو لوقلاب درلا نأل ؛ بج او هنأ رهاظلاو

 لخدو « أدر ةباحصلا هامسو ؛ ادر عراشلا هلعجو « ةراشإلاب نكمأ دقو « نكم يأب

<۱۳ 



 ةداتق ىبأ ثيدح 5 ةالصلا طورش باب ۳ ةالصلا باتك ۔ ۲

 : : لاق هنأ : ةريره يبأ ثيدح اّمأو « [85 : ءاسنلا] «اهودز وأ# : ىلاعت هلوق تحن

 وهف «  ىنطقرادلا هركذ  (هتالص دعيلف ؛ هنع مهفت ةراشإ ةالصلا يف راشأ نم»

 . لوهجم لجر وهو « ةريره يبأ نع نافطغ يبأ ةياور نم هنأل ؛ لطاب ثيدح

 ةمامأ لماح وهو « ىلَصُي قلي هللا لوسر ناك : لاق ةداّتق يبأ نعو 57

 وهو : ملسلو , هيلع قفتم اَهَلَمَح ماق اذإو ءاهعضو دج اذإف ؛ بنيز تنب

 ك0 . دجسملا يف سانلا م موي

 مضي: 7 لماحوهو يلصُي هللا 5 ناك : لاق ةداتف يبأ نعو)

 صاعلا وبأ اهونأو « لكي هللا لوسر تنب بنيز یهو « اهمأ یه : (بنيز تنبأ تدب) ةزمهلا

 وهو) ةدايز : (ملسلو « هيلع قفتم . اهلمح ماق اذ il دجس ااا ةيبرلا نبا
 لدت ال ةرابعلا هذه نأ ىلع لدي ام« يلصي ناك : هلوق ىف : : (دجسملا يف سانلا مۇي

 . ريغ ال «ةدحاو ةرم لب هنم عقو ةمامأل لمحلا اذه نأل ؛ اقلطم راركتلا ىلع

 ال  هريغ وأ  اّيمدآ - ًاناويح ةالصلا يف ىلصملا لمح نأ ىلع ليلذ ثيدحلاو

 ‹ ةضيرف ةالص ىف ناك ءاوسو « اهريغ وأ « ةرورضل كلذ ناك ءاوس « هتالص رضي

 ناك كلي هنأ : ملسم ةياور يف حرص دقو . ادق أ اماما ناك ءاوسو اهر وأ

 ؛ ةضيرفلا يف زاج اذإو « دارفنالا لاح ىف زاج ؛ ةمامإلا لاح يف زاج اذإف ؛ ا

 هنأو « مهنادبأو :لايبضلا ںایث ةراهط ىلع ةلالد هيفو ىلوألاب ةلفانلا ىف زاج

 . ةساجنلا رهظت مل ام لصألا

 . اهغضيو اهلمحي ناك وَ هنإف ؛ ةالصلا لطبت ال هذه لثم ىتلا لاعفألا نأو

 ‹ ةديعب تاليوأتب تيدحلا اولوأتو « كلذ نم هريغ عنمو « يعفاشلا هيلإ بهذ دقو
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 ةريره ىبأ ثيدح ١ ةالصلا طورش باب ۔ ۳ ةالصلا باتک ۔ ۲

 روم لف ترد نهدي یل تاک ةنفانأ نأ : امو يوسي

 ناهرب ريغب ىواعد اهلكو ‹ خوسنم هنإ : لاق نم مهنمو « ةرورضلل هنأ : اهنمو
 هاندزو « اذه يف لوقلا «ةدمعلا حرش» يف ديعلا قيقد نبا لاطأ دقو « حضاو

 . (اهيشاوح)» يف ًاحاضيإ

 : هك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۳

 نبا ا هجرخأ . («برقعلاو « ةّيحلا : ةالصلا يف نيدوسألا

 . نابح
 ا

 نيدوس ألا اولتقا» : كلج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريرش ىبأ نعو)

 هلو : (ناّبح ربا هححصو « ةعبرألا هجرخأ . «برقعلاو « ةّيحلا : ةالصلا ىف

 امك ؛ اناك نول يأ ىلع « برقعلاو ةيحلا ىلع قلطي مسا نادوسألاو « ةريثك دهاوش

 . امهيف دوسألا نوللا يذب صاخ هنأ مهوتي الف ؛ ةغللا ةمئأ مالك هديفي

 يف لصألا وه دإ ؛ ةالصلا يف ںرقعلاو ةيحلا لتف بروجو ىلع ليلد وهو

 . هب الإ امهلتق متي ال يذلا لعفلا نأ ىلع ليلد وهو ٠ بدنلل هنإ : ليقو ءرمألا

 نم ةعامج بهذ اذه ىلإو « ريثك وأ « ليلق لعفب ناك ءاوس « ةالصلا لطبي ال

 جورخلاب ثيدحلا اولوأتو « ةالصلا دسفي كلذ نأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو ؛ ءاملعلا

 رتو «ةجالا اهلا وعدت نقلا ةريغكلا لاعفألا رئاس ىلغ اسايق 3 ةؤلضلا نم

 مهريغل هيفو ؛ هتالص نم كلذل جرخي هنإف ؛ هوحنو قيرغلا ذاقنإك ؛ يلصي وهو

 . لوألا لوقلل ةجح ثيدحلاو « ليلد اهيلع موقي ال ءرخأ ليصافت

 . نورشعو ةتس «حرشلا» يفو 2 نورشعو نانثا بابلا ثيداحأو
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 ميهج يبأ ثيدح 6 يلصملا ةرتس باب ٤ ةالصلا باتك  ؟

 ملي ول» : الو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر مّيَهْج يبا نع 5

 نم هل ارخ َنيعبرأ فقي نأ ناكل ؛ مثإلا نم هيلع اذام يلصملا يدي َنْيبرملا
 هجو نم رازّبلا يف عقوو ؛ . يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . «هيدي نيب رمي نأ

 افرح ناغيرأ رخأ

 هللا دبع وهو « مهج رغصم ؛ ميجلا مضب : (هنع هللا يضر ميهج يبأ نع) '

 ديدشتو ةلمهملا رسكب ؛ ةمصلا نب ثراحلا نب هللادبع وه : ليقو « ميهج نبا
 . لوبي نم ىلع مالسلا يف رخآلاو « امهدحأ اذه ؛ ناثيدح هل« يراصنألا « ميملا

 يوار نإ : ليق دقو « ةمصلا نب ثراحلا نب ميهجلا وبأ : دواد وبأ هيف لاقو

 ‹ ميهج نب هللادبع انه ree 7 هللا دبع وه « رخآ لجر لوبلا ثيدح

 . نانثا امهنأو

 نم هيلع اذام يّلصُلا يدي نيب ٌراملا ملعي ول» : لي هللا لوسر 0

eفنصملا لاق لب ؛ ملسم الو « يراخبلا ظافلأ نم سيل «مثإلا نم» :  

 هيف حدقو « هتاور ضعب دنع الإ يراخبلا يف دجوت ال اهنإ : «يرابلا حتف» يف

 يف يراخبلا ىلإ اهتبسن يربطلا ىلع بيع دقو : لاق « ملعلا لهأ نم سيل دنأب

 نيخيشلا ىلإ اهتبسن «ةدمعلا» بحاص ىلع بيع اذكو « «ماكحألا» هباتك

 نم هل عقو دقف ؛ نيخيشلا ىلإ انه اهل فنصملا ةبسن نم بجعلاف ؛ ها . اعم

 نبب رمي نأ نم هل اريج نيعيرأ فقي نأ ناكل) «ةدمعلا» اسا ت ام مهولا

 يف عقوو) نيعبرألا زيمم ركذ هيف سيلو : (يراخبلل ع . (هيدي
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 ةشئاع ثيدح _ ٥ يلصملا ةرتس باب ٤ ةالصلا باتك ۲

 اهلاجر قيرط نم : يأ : (رخآ هجو نم) ميهج يبأ ثيدح نم : يأ : (رازبلا
 ماعلا ىلع فيرخلا قلطأ « ًاماع : يأ : (افيرخ نيعبرأ) هيلع قفتملا لاجر ريغ

 . لكلا ىلع ءزجلا قالطإ نم
 هتهبج عضوم نيب ام : يأ ؛ يلصملا يدي نيب رورملا يرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 الفن وأ , ًاضرف لصم لك يف ماع وهو « اذه ريغ ليقو « هيمدقو « هدوجس يف
 ال هنإف ؛ مومأملا الإ « درفنملاو مامإلاب صتخي : ليقو « ًادرفنم وأ « ًامامإ ناك ءاوس

 در دق هنأ الإ هل ةرتس همامإو « هل ةرتس مامإلا ةرتس نأل ؛ هيدي نيب رم نم هرضي

 ديعولا رهاظ مث ءراملا نع ال < ل ل ع اغإ ةرتسلا نأب ؛ لوقلا اذه

 نكلو « دقر وأ « دعق وأ « يلصملا يدي نيب ًالثم ًادماع فقو نمب ال «راملاب صتخي

 . راملا ىنعم يف وهف ؛ يلصملا ىلع شيوشتلا هيف ةلعلا تناك اذإ

 ة للي هللا لوسر لس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 6

 چا (ِلْخَّرلا ةرخؤُم لثم» : لاقف « يلّصملا ةرتس نع - كوبت
  كوبت ةوزغ يف - هلي هللا لوسر لئس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ءاخلا رسكو ةنكاس ةزمهو ميملا مضب : (ةرخؤم لثم» : لاقف ‹ يلصملا ةرتس نع

 هجرخأ) لحرلا رخآ يف يذلا دوعلا وه : (*لحرلا) رخأ تاغل اهيفو « ةمجعلا
aw 

 ةرخؤم لثم هيفكي هنأو « ةرتس ذاختا ىلإ ىلصملل بدن ثيدحلا يفو

 . هيدي نيب هماقأ ءيش ياب لصحتو « عارذ يثلث ردق يهو « لحرلا

 . هبرقب زاتجي نم عنمو « اهءارو امع رصبلا فك ةرتسلا يف ةمكحلاو : ءاملعلا لاق
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 دبعم نب ةربس ثيدح _ يلصملا ةرتس باب - 4 ةالصلا باتك ۲

 هب ءاج دق ناك نإو ‹ ىلصملا يدي نيب طخلا يفكي ال هنأ اذه نم ذخأو

 .لبنح نب دمحأ هب ذخأ دقو « برطضم فيعض هنأ الإ « دواد وبأ هجرخأ ثيدح

 . طخلا ىفكي : لاقف

 مل نإف ؛ عرذأ ةثالث ىلع اهنيبو هنيب ام ديزي الو  ةرتسلا نم وندي نأ هل يغبنيو

 بحتسا : يوونلا لاق « ا اراجحأ عمج ٠ اهوحن وأ ءأصع دجي

 كلذكو « دوجسلا ناكم ردق اهنيبو هنيب نوكي ثيحب ةرتسلا نم وندلا ملعلا لهأ

 هاور ام وهو « اهذاختا يف ةمكحلا نايبو « اهنم وندلاب رمألا درو دقو « فوفصلا نيب

 ىلإ مكدحأ ىلص اذإ) : اعوفرم ةمثح يبأ نب لهس ثيدح نم هريغو دواد وبأ
 ا*اعبارلا ثيدحلا يف ىتأيو . «هتالص هيلع ناطيشلا عطقي ال .اهنم نديلف ‹ ةرتس

 : ىتآلا ثيدحلا هدري لحرلا ةرخؤم لغم ةرتسلا لقأ نأب لوقلاو « كلذ ديفي ام

 : هالك هللا لوسر لاق : لاق ينهجلا دبْعَم نب ةربس نعو 7

 . مكاحلا جرحا. مهس ولو ولو « ةالصلا يف مكدحأ

 ةثلنملا مضب ةيرث وبأ وهو « ةدحوملا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب د : (ةربس نعو)

 نكس : (ينهجلا دبعم نبا) ةربس وهو « ةيتحتلا اشا ديدشتو ءارلا حتفو

 يف مك دحأ رتتسيل» : ب هللا لوسر لاق : لاق) نييرصبلا ىف هدادعو « ةنيدملا

 ريهامجلا هلمحو « ةرتسلاب رمألا هيف : : (مكاحلا هجرخأ . ET ةالصلا

 ‹ ءىش ةالصلا عطقي ال اهذاختا عم هنأ اهذاختا ةدئاف نأ تفرعو « ىدنلا ىلع

 ئزجت اهنأ ديفي ام . «مهسب ولو» : هلوق يفو « ىتأي ام اهعطقي اهذاختا مدع عمو

 . (رشانلا) . انبيترتب نيتئاملا دعب رشع عباسلا ثيدحلا وه (#)
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 رذ ىبأ ثيدح ۔ ۷ ىلصملا ةرتس باب - ٤ ةالصلا باتك ۲

 . ليق امك ؛ لحرلا ةرخؤم لثم اهلقأ سيل هنأو « تقد وأ « تظلغ « ةرتسلا

 . اهيلإ دمصي الو « هلامش وأ « هنيمب نع ةرتسلا لعجي نأ راتخلاو : اولاق

 : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ًيرافغلا ّرذ يبأ نعو - ۷

 ءةأرملا  لحّرلا ةرخؤُم لثم هّيدي نيب نكي مل اذإ  ملسملا لجّرلا ةالص عطقي»

 :«ناظيش دوس ألا تلكلا» :ةيفو:ةيدخلا+# دوم ألا تلكلاو :ًرانمتلتاو

 ت 3 ماو نقورو ةيحجلا لاذلا حتفب : (هنع هللا يضر زذ يبأ نعو)

 وأ ءاهدسفي : يأ : (ملسملا لجرلا ةالص عطقيا : لک هللا لوسر لاق : لاق)

 دقف الإو .ًالثم : يأ : (لحّرلا ةرخّوُم لثم هيدي نيب ْنكي مل اذإ) اهباوث للقي

 .رامحلاو) ةأرملا رورم : يأ ؛ عطقي لعاف وه : (ةأرملا) تفرع امك ؛ مهسلا أزجأ

 دوسألا لاب امف : تلق : همامتو « ثيدحلا أ : يأ : (ثيدحلا « «دوسألا بلكلاو
hz ل هللا لوسر تلأس ىخأ نبا اي : لاق ؟ضيبألا نم رفصألا نم رمحألا نم 

 ارس

 دوسألا بلكلا» : هيفو) «ناطيش دوسألا بلكلا» : لاقف ىنتلأس امع

 ‹ يذمرتلا هجرخأو : (ملسم هجرخأ) لاقو : يأ ؛ردقمب قلعتي راجل : («ناطيش

 و ا نار قالا

 ‹ تاروكذملا هذه رورم هل ةرتس ال نم ةالص عطقي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . لاطبإلا عطقلا رهاظو
 بلكلاو « ةأرملا اهعطقي : موق لاقف ؛ كلذب لمعلا ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 يدي نيب رم هنأ سابع نبا نع كلذ ىف درو ثيدحل ؛ رامحلا نود « دوسألا
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 ةريره يبأ ثيدح _- ۸ ٠  يلصملا ةرتس باب - ؛ . ةالصلا باتك ٣

 هباحصأ رمأ الو ‹ ةالصلا دعي ملو « يلصي قلك ىبتلاو «رامح ىلع فصلا

 . انه امل ًاصصخم هولعجف ؛ ناخيشلا هجرخأ . اهتداعإب

 ؛ رامحلاو « ةأرملا نم يسفن ىفو : لاق , دوسألا بلكلا اهعطقي : دمحأ لاقو

 اهنأ يراخبلا دنع ةشئاع ثيدحلف ؛ ةأرملا امأو « سابع نبا ثيدحلف ؛ رامحلا امأ

 رورم اهعطقي ةالصلا تناك ولف ‹ امهتطسب ماق اذإف ؛ امهتفكف اهيلجر زمغ دجس

 . هيدي نيب اهعاجطضا اهعطقل ةأرملا

 عطقلاب دارملا نأب ثيدحلا اولوأتو ء ءيش اهعطقي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 : لاق نم مهنمو « ءايشألا هذهب بلقلا لغشل : اولاق « لاطبإلا ال « رجألا صقن

 يتأيو ؛ «ءيش ةالصلا عطقي ال» : ىتآلا ديعس نأ ثيدحب خوسنم ثيدحلا اذه

 ‹ يسوجماو « ينارصنلاو « يدوهيلا : ةالصلا عطقي» هنأ درو دقو « هيلع مالكلا

 : هفعضو « سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ « فيعص وهو ؛ (ريزنخلاو

 ٨۸- بلكلا : نود  هوحن ةريره ىبأ نع هلو .

 : نود) رذ يبأ ثيدح وحن : يأ : (هوحن ةريره يبأ نع) ملسمل : يأ : (هلو)

 يف ركذي مل بلكلا ظفل نأ : ديريو « «مارملا غولب» خسن يف اذك :(بلكلا

 : لاق هنع ملسم ىف هظفل تيأرف « ثيدحلا تعجار نكلو « ةريره ىبأ ثيدح

 نم يقيو « بلكلاو ءرامحلاو « ةأرملا : ةالصلا عطقي» : كلي هللا لوسر لاق

 . «لحرلا ةرخؤم لثم كلذ
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 سابع نبا ثيدح 4 يلصملا ةرتس باب - 4 ةالصلا باتک  ؟

 نود « ُهْوُحِن اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع يئاسنلاو دواد يبألو -

 . ضئاحلاب ةأرملا دّيقو « هرخآ

 «هرخآ نود « وحن اًمهنع هللا يضر سابع نبا نع يئاسنلاو دواد يبألو)

 تعمس : لاق ةداتق انثدح : لاق ةبعش نع دواد يبأ يف : (ضئاحلاب ةأرملا دّيقو

 ةأرملا ةالصلا عطقي» : لاق ؛ ةبعش هعفر ؛ سابع نبا نع ثدحي ديز نب رباج

 هنأ : ديري « هرخآ نود : هلوقو « هجام نباو يئاسنلا هجرخأو « «بلكلاو « ضئاحلا

 : هلوق وهو « ملسم يف يذلا ةريره يبأ ثيدح رخآ سابع نبا ثيدح ىف سيل
 رخآل : فنصملا ةرابع يف هرخآ يف ريمضلاف « «لحرلا ةرخؤم لثم كلذ نم يقيو»

 نود : ديري هنأ حصي الو « تفرع امك ؛ هظفلب تأي مل هنأ عم « ةريره يبأ ثيدح

 ياا ىلإ هدوعرجمضلا قمنا یی المك د ىلا تارا

 . (بلكلاو ‹ ضئاحلا ةأرملا ةالصلا عطقي» : هظفل اذإو « «دواد 2 ننس» تعجار

 : هلوق وهو «رذ يبأ ثيدح رخآ نود : هدارم نأ : فنصملا ةرابع تلمتحاف . ها

 يف هانركذ ام وهو « ةريره ىبأ ثيدح رخآ نود وأ « «ناطيش دوسألا بلكلا»

 يبأ ثيدح ظفل نود «رذ يبأ ثيدح ظفل ركذ هنأل ؛ برقأ لوألاو «حرشلا»

 . رظانلا ىلع ةلاحإ ؛ هركذي مل نإو « ريمضلا هيلإ ديعي نأ حص نإو « ةريره

 ىلع قلطملا لمح  ثيدحلا ةحص عم يضتقي ضئاحل اب ةأرملا دييقتو

 يف دوسألاب هفصو نع بلكلا قلطأ هنأ امك « ضئاحلا الإ عطقت الف ؛ ديقملا

 ال : اولاقو ‹ ديقملا ىلع قلطملا اولمحف « هب اهضعب ىف ديقو « ثيداحألا ضعب

 . ديقملا ىلع قلطملا لمح ضئاحلا ةأرملا يف نيعتف . دوسألا الإ عطقي
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 يردخلا ديعس یب ثيدح ۔_ ١ ىلصملا ةرتس باب - ٤ ةالصلا بأتك ١

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نعو 2 ۰

 نيب زاتجي نأ دحأ دارأف « سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ مك دحأ ىلص اذإ»

 ىفو « هيلع قفّتم . «ٌناَطْيِش وه امّلِإف ؛ ةلتاقْيلَف . ىبأ نإف ؛ هٌعفديلف « هيدي

 . «نيرقلا هعم نإف» : ةياور

 ھچسو

 . اهردقو « ةرتسلا نم هنييعت فلس ام : (سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ مك دحأ ىلص

 « هيدي نيب) يضم : يأ : (زاتجي نأ دحأ دارأف) يلصملا نيبو اهنيب نوكي مك ردقو
 كلذك هرهاظ : (هلتاقيلف) عافدنالا نع : يأ : (ىبأ نإف) اج هرهاظ : (هغفدیلف

 . هيلع قفتم) امهل وأ « هعافدنا مدعل وأ « هلاتقب رمألل ليلعت : («ُناطْيش وه امنإف)

 يف : («نيرقلا هعم نإف») ةريره يبأ ثيدح نم ملسمل : يأ : (ةياور يفو
 نأ فصلا مالك رهاظو « هقرافي ال ناسنإلاب نورقملا ناطيشلا : نيرقلا : «سوماقلا»

 ملو « ديعس يبأ ثيدح نم نيخيشلا نيب اهيلع قفتم ؛ «نيرقلا هعم نإف» : ةياور

 . ةريره 7 ثيدح نم نکل« «ملسم حيحصاا يف اهتدجوو « «يراخبلا» يف اهدجأ

 راملا عفد هل سيلف ؛ ةرتس يلصملل نكي مل اذإ هنأ ىلع هموهفمب لاد ثيدحلاو

 مل نإف ؛ عنملا فيطلو « ةراشإلاب : يبطرقلا لاق « هعفد ؛ ةرتس هل ناك اذإو « هيدي نيب
 ال هنأ اوعمجأو : لاق . لوألا نم دشأ ًاعفد هعفد : ىأ ؛ هلتاق ؛ عافدنالا نع عنتم

 لاغتشالاو اهيلع لابقإلا نم « ةالصلا ةدعاق كلذ ةفلاخم ؛ حالسلاب هلتاقي نأ همزلي
 « ظفللا رهاظ وهو ‹ ةقيقح هلاتق هل نأ ةعامج قلطأو « همالك اذه  عوشخلاو « اهب

 يوار ديعس یبا لعف هديؤيو « ثيدحلا اذه ظفل هدري هبسو هنعلب هعفدي هنأب لوقلاو

 ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس ىبأ نعو)
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 7٠١ يلصملا ةرتس باب ٤ ةالصلا باتك  ؟

 نع يراخبلا هجرخأ . ىلصي وهو « هيدي نيب زاتجي نأ دارأ يذلا باشلا عم ثيدحلا

 ءىش ىلإ يلصي ةعمج موي يف يردخلا ديعس ابأ تيأر : لاق نامسلا حلاص يبأ

 وبأ هعفدف « هيدي نيب زاتجي نأ طيعم يبأ ينب نم باش دارأف « سانلا نم هرتسي

 ءزاتجيل داعف « هيدي نيب الإ ًاغاسم دجي ملف « باشلا رظنف « هردص يف ديعس

  ىبأ اذإف ؛ هوجولا لهسأب هدري : ليقو . ثيدحلا ‹ لوألا نم دشأ ديعس وبأ هعفدف

 هلتق حابأ عراشلا نأل ؛ هيلع ءيش الف ؛ هلتق نإف ؛ هلتق ىلإ ىدأ ولو « دشأبف

 ملعأ ال : يوونلا لاق نكل « باجيإلا هرهاظ ناك نإو « ثيدحلا يف رمألاو

 ‹ ںودنم هنأب انباحصأ حرص لك عفدلا اذه وجوب لاق ءاهقفلا نم ادحأ

 «ناطيش وه امنإف» : هلوق يفو  رهاظلا لهأ هبوجوب حرص دق : فنصملا لاق نكلو

 . ىلصملا ىلع شيوشتلا ةدارإ ىف « ناطيشلا لعف هلعف نأب ليلعت

 «نحلاو سنإلا نيطايش# : ىلاعت لاق امك ؛ هنيد يف هتنتفو . ىلصملا ةالص

 ير يا حا عل دارملا : ليقو « [١١؟ : ماعنألا]

 . (نيرقلا هعم نإف)» : ملسم

 .راملا نع مثإلا عفدل : ليقف ؛ عفدلاب رمألل ةيضتقملا ةمكحلا يف فلتخا دقو

 ىلصملا ةيانع نأل ؛ حجرألا اذهو « ةالصلا يف رورملاب عقاولا للخلا عفدل : ليقو

 . هريغ نع مثإلا هعفد نم مهأ هتالص ةنايصب

 يذلا ءراملا نع مثإلا عفدل نوكيف ؛ دعب ال اعم امهل هنإ : ليق ولو : تلق

 دقف ؛ اهرجأ نم ناصقنلا نع ةالصلا ةنايصلو « «راملا ملعي ول» : ثيدح هدافأ

A41 



 ةريره يبأ ثيدح ١ يلصملا ةرتس باب - ٤ ةالصلا باتك ۲

 « هيدي نيب رورملاب هتالص نم صقني ام يلصملا ملعي ول : رمع نع ميعن وبأ جرخأ
 : دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا جرخأو . سانلا نم هرتسي ءيش ىلإ الإ ىلص ام

 اناك نإو « عفرلا مكح امهلو . هتالص فصن عطقي يلصملا يدي نيب رورملا نإ

 امأو « هيلع لمحيف « قلطم يناثلاو « ةرتس ذختي مل نميف لوألا نأ الإ « نيفوقوم
 عم هنأ ثيدحلا حرص دق هنأل ؛راملا رور هتالص يف صقن الف ؛ ةرتسلا ذختا نم

 ركنملا راكنإ ههجو لعل« راملل هعفدب هرمأف « رم نم رورم هرضي ال ةرتسلا ذاختا
 . ظلغألا ىلع فخألا مدقي اذلو « عراشلا هنع هاهن ام هيدعتل ؛ راما ىلع

 ىلص اذإ» : لاق ل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١ الص

 مل نإف ءاصع بصنيلف ؛ دجي مل نإف « ائيش هِهْجَو ءاقلت لعجيلف ؛ مكادحلاا

 نباو دمحأ هجرخأ . هيدي نيب رم نم ُهُرضي ال مث ءًأطخ طُخَيْلف ؛ نكي

 . نسح وه لب ؛ برطضُم هنأ معز نم ْبِصُي ملو « ناّبح نبا ةحّحصو . جام .

 ي لاق نإ هلا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 مل نإف ,ًاصع بصنيلف ؛ دجي مل نإف , ائيش ههجو ءاقلت لعجيلف ؛ مک دحأ

 نباو دمحأ هجرخأ . «هيدي نيب رم نم هرضي ال مث ًاطخ طُخَيلف ؛ نكي

 هنأ) حالصلا نبا وهو : (معز نم بصي ملو « نابح نبا هححصو « هجام
 فلا ةا (نسح وه لب هيف برطضملل الاثم هدروأ هنإف : (برطضم

E 1يسم  aنتسلا رصتخم» يفو . ' ا » : 

 ربلا دبع نبا هلقن اميف» : لاقو « )185/١( ا ىف ظفاحلا هركذ حيحصتلا اذه )١(

 ( ( ! «راكذتسالا» ىف

 ! (۱۰۸) «دواد ىبأ فيعض» رظناف ؛ دمحأ نع هفالخ «بيذهتلا» یف ظفاحلا لقنو : لوقأو
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 ةريره يبأ ثيدح ١ يلصملا ةرتس باب - ٤ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 اذه نم الإ ئجي ملو « ثيدحلا اذه هب دشن ًائيش دجن مل : ةنييع نب نايفس لاق

 مكدنع له : لوقي ثيدحلا اذهب ثّدح اذإ ةيمأ نب ليعامسإ ناكو « هجولا

 يف هب سأب ال :.يقهيبلا لاقو « هفعض ىلإ يعفاشلا راشأ دقو ؟هب هنودشت ءىش

 . ىلاعت هللا ءاش نإ « مكحلا اذه لغم

 : «ننسلا رصتخم» يفو « تناك ءيش ىأب ئزجت ةرتسلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هتوسنلق عضوف « رصعلا ةزانج يف انب ىلص ًاكيرش تيأر : ةنييع نب نايفس لاق
 هتلحار ضرعي ناك كي هنأ : رمع نبا ةياور نم «نيحيحصلا» يفو « هيدي نيب

 . ًاراجحأ وأ « بارت عمج ؛ دجي مل اذإ  يلصملا : يأ هنأ مدقت دقو . اهيلإ يلصيف

 هرضي ال مث» : هلوق یفو « لالهلاك طخلا نوكي نأ لبنح نب دمحأ راتخاو
 اهلاطبإب وأ « هتالص نم ناصقنب امإ « لعفي مل اذإ هرضي هنأ لدي ام « «ءيش

 . مدقت امك « فالخ عطقلاب دارملا يف ذإ ؛ ةالصلا عطقي هنأ ركذ ام ىلع

 مامإلا نإف ؛ ًامتْوم ناك E ىلصملا ناك اذإ اميف اذهو

 . دواد وبأو « يراخبلا هل بوب دقو « ًابيرق قبس دقو « هل ةرتس هترتس وأ « هل ةرتس
 نحل مامإلا ةرتس» : ًاعوفرم سنأ ثيدح نم «طسوألا» ىف ىناربطلا جرخأو

 . فعض هيف ناك نإو « «هفلخ

 تبث دقف ؛ هريغو ءاضفلا ىف ةرتسلا ذاختاب رمألا يف ماع ثيدحلا نأ ملعاو

 . ةاشلا رم ردق هنيبو هنيب لعج « رادج ىلإ ىلص اذإ ناك وَ هن

 ‹ دوع ىلإ ىلص اذإ ناكو « ةرتسلا نم برقلاب رمأ لب ؛ هنم دعابتي نكي ملو

 ‹ًأادمص هل دمصي ملو «رسيألا وأ« نميألا هبناج ىلع هلعج « ةرجش وأ « دومع وأ
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 ير دخلا ديعس يبأ ثيدح ۲۲۲ يلصملا ةرتس باب - ٤ ةالصلا باتك

 ناكو « هترتس نوكتف «اهيلإ يلصيف « ةزنعلا وأ « رفسلا يف ةبرحلا زكري ناكو
 ظ . اهيلإ يلصيف هتلحار ضّرعي

 هنأ راملا راعشإ عماجب « ةداجس وحنل يلصملا طسب كلذ ىلع ةيعفاشلا ساقو

 0 ظ . حيحص وهو « ةالصلا يف

 : قالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو 25

 هدنس يفو « دواد وبأ هجرخأ . «متعطتسا ام E ةالّصلا عطقي

 . فعصض

 ال

 1 قالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يصر يردخلا ديعس ىبأ نعو)

 هدنس ىفو « دواد وبأ هجرخأ)١ «متعطتسا ام اوأرداو ء ءىش ةالّصلا عطقي
a ٌوق  

 . (فْعَض

 ينادمهلا ريمع نب ديعس وبأ وهو « دلاجم هدانسإ يف : «يرذنملا رصتخم» يف

 نم هريغب ًانورقم ًاثیدح ملسم هل جرخأو « دخاو ريغ هيف ملكت دقو « يفوكلا
 ‹ ةمامأ يبأو ٠ سنأ ثيدح نم ينطقرادلا e جرخأو « يبعشلا باحصأ

 .  فعض امهدانسإ يفو « رباج ثيدح نم يناربطلاو

 هل سيل نم ةالص عطقي هنأ هيفو ءرذ يبأ ثيدحل ضراعم ثيدحلا اذهو

 رظن فلتخا ؛ ناثيدحلا ضراعت الو « دوسألا بلكلاو «رامحلاو « ةأرملا : ةرتس

 لغشب ةالصلا صقن رذ يبأ ثيدح يف عطقلاب دارملا : ليقف ء امهيف ءاملعلا

 : يأ ؛ نالطبلا مدع ديعس ىبأ ثيدح يف عطقلا مدعبو « تاروكذملا رورمب بلقلا
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 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح 777 ىلصملا ةرتس باب ٤ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ثيدحو ‹ حيجرتلا ىلإ عجرل ؛ امهنيب عمجلا رذعت ول هنأ ىلع « رخأتملا نم مدقتملا

 يف ديعس يبأ ثيدحو « (هحيحص» ىف ملسم هجرخأ هنأل ؛ حجرأ رذ ل

 . تفرع امك ؛ فعض هدنس
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 ةريره ىبأ ثيدح ۲۲۳ 2 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ةالصلا باتك - ؟

 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه

 ‹ ندبلا يف وه وأ ‹ عوضخلا نم بيرق وأ ‹ عوضخلا : عوشخلا : «سوماقلا» يف

 ةرات : عوضنلا : «حرشلا» يفو « للذتلاو نوكسلاو رصبلاو توصلا ىف عوشخلاو

 نم دب ال : ليقو « توكسلاك «ندبلا لبق نم نوكي ةراتو « بلقلا يف نوكي

 بلقلا لمع نم هنأ ىلع لديو « «هريسفت» ىف يزارلا رخفلا هاكح ؛ امهرابتعا

 . مكاحلا هجرخأ . بلقلا يف عوشخلا : مالسلا هيلع ىلع ثيدح

 ثيدحو . «هحراوج تعشخل ؛ اذه بلق عشخ ول» : ثيدح هل لديو : تلق

 بوجو ىف فلتخا دقو ‹ «عشخي ال بلق نم كب ذوعأو» : ةذاعتسالا يف ءاعدلا

 «ءايحإلا» يف يلازغلا لاطأ دقو « هبوجو مدع ىلع روهمجلاف « ةالصلا يف عوشخلا

 . هبوجو مدع ىلع عامجإلا يوونلا ىعداو « هبوجو ةلدأ ركذو « كلذ يف مالكلا

 يلَصُي نأ خلي هللا لوئسر ىهت : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نع 7

 ىلع هدي لعْجي نأ : هانعمو « ململ ظفللاو « هيلع ّقفتم . ًارصتخم ُلُجَرلا

 ظ . هترصاخ

 نم رابخإ اذه : ( لَ هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 مكح هل اذه نكل« ىهنلا دافأ يذلا هظفلب تأي ملو « قلي هيهن نع ةريره يبأ
 ءاخلا نوكسو ميملا مضب : (ارصتخم) ةأرملا هلثمو : (لُجّرلا يلَصُي ْنَأ) عفرلا

 ىلع بصتنم وهو « ءارف ةروسكم ةلمهم داصف ةيقوفلا ةانثملا حتفو « ةمجعلا

 هرسفو : (ملسمل ظفللاو . هيلع قفتم) لجرلا هبحاصو « ىلصي هلماعو  لاحلا
 ىلع) ىرسيلا وأ« ىنميلا : (هدي لعجي نأ : هانعمو) هلوقب ًاضيأ فنصملا
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 ةريره يبأ ثيدح 755  ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا بابه ةالصلا باتك  ؟
سس ب بيب ب بي ص يبل سييحت؟©س سس سا

 س

 الإ ء امهيلع أعم امه وأ« ىرسيلا وأ « ىنميلا ةرصاخلا : يأ ؛ كلذك : (هترصاخ

 نورصتخلا» : ثيدحلا يفو : هلوق نم «سوماقلا» يف ام هضراعي ركذ اب هريسفت نأ

 اوعضو ؛اوبعت اذإف ليللاب نولصملا : يأ ؛ «رونلا مههوجو ىلع ةمايقلا موي

 . هأ . مهرصاوخ ىلع مهيديأ

 ثيدح نيبو هنيب عمجلاف « حض نإف ؛ ًاجرخخم ثيدحلا دجأ مل ينأ الإ

 يف هلوق هديفي امك ؛ بعت ريغب كلذ لعف نم ىلإ يهنلا هجوتي نأ باتكلا

 مهنأ دارا لوق هنإف ؛ «ةياهنلا» ريسفت هفلاخي هنأ الإ ءاوبعت اذإف : هريسفت

 : ةرصاخلا : «سوماقلا» يفو ‹ اهيلع نوئكتي ةحلاص لامعأ مهعمو؛ نوتأي

 سأر : يأ ؛ ةبجحلا مظعب ةفقرحلا رسفو « ىريصقلاو « ةفقرحلا نيب امو « ةلكاشلا

 يف راصتخالا : ليقو « رثكألا هيلع فنصملا هركذ يذلا ريسفتلا اذهو « كرولا

 ًأرقيو « ةروسلا رصتخي نأ : ليقو « اهيلع أكوتي اصع هديب ذخأي نأ : وه ةالصلا

 اهعوكرو اهمايق دمي الف ؛ ةالصلا نم فذحي نأ : ليقو « نيتيآ وأ « ةيآ اهرخآ نم

 : هلوق اهنيب هنع ىهنلا ىف ةمكحلاو « اهدودحو اهدوجسو

 . مهتالص يف دوهيلا لعف كلذ نأ : ةشئاع نع يراخبلا يفو 2 4

 لعف) ةالصلا يف راصتخالا : يأ : (كلذ نأ ؛ ةشئاع نع يراخبلا يفو)

 هجو اذهف ؛ مهلاوحأ عيمج يف مهب هبشتلا نع انيهن دقو : (مهتالص يف دوهيلا

 ةنجلا نم طبهأ سيلبإ نإ وأ « ناطيشلا لعف هنإ : ليق ام ال « ىهنلا ةمكح

 اد اضوضتم رو امو « ةينيمخت للع هذه نأل ؛ نيربكتملا لعف هنإ وأ ء« كلذك

 ‹ عوفرم هنأ لمتحيو « ثيدحلا ببسب فرعأ هنأل ؛ ةدمعلا وه  يباحصلا نع
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 سنا ثيدح ۔ ٠ ۲۲٢ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ةالصلا اتك  ؟

 . أرثأ ءايشألا هذه دورول ؛ هريغ ىلع مدقم (حيحصلا» يف درو امو

 هزل يف ةلبلا لاب ردي اج عيش ياي ید تنصل ی

 . عوشخلا يف ذاني هنأ راصتخالا نع

 فلج هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر سّنأ نعو 6

 . هيلع قفتم . «سرْفملا اوُلَصُت نأ لبق هب اوأدباف , ءاشعلا

 : )ئ دي وبما لاق لک هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)

 هلكأب : يأ : (هب اوأدباف) «سوماقلا» يف امك ؛ يشعلا ماعط : ءامسك « دودمع

 نبا لاق ٠ ةالصلا ظفل قالطإب درو دقو : (هيلع قفتم . «برغملا اولصت نأ لبق)

 . ءاشعلا عضو اذإ» : ظفلب دروو ديقملا ىلع قلطملا لمحيف : ديعلا قيقد

 مال تسر ا ا ا تاس حملا

 . ًاصيصخت الو « ًادييقت يضتقي ال قفاوملا

 ‹ نرغملا ةالص ىلع رضح اذإ « ءاشعلا لكأ ميدقت باجيإ ىلع لاد ثيدحلاو

  ءاشعلا لكأ يدقت بجي لب : ةيرهاظلا تلاقو ؛ بدنلا ىلع هولمح روهمجلاو

 مدقي هنأ يف رهاظ ثيدحلا مث ءرمألا رهاظب المع ؛ تلطبل « ةالصلا مدق ولف

 داسف ىشخ ءاوسو ال وأ « ماعطلا ىلإ ًاجاتحم ناك ءاوس سالا
 . ال وأ « ًافيفخ ناك ءاوسو « ال وأ « ماعطلا

 يدقتب رمألا ةلع اوعبتت لب ؛ ليلد ريغب رخأ ليصافت ثيدحلا ىنعم ىفو

 |عوشخلا كرت ىلإ يضفي وهو « ماعطلا روضحب رطاخلا شيوشت وه : اولاقف « ماعطلا
 ؛ ةباحصلا ضعب مالك نم مهفي ام الإ « ليلد اهيلع سيل ةلع يهو « ةالصلا يف
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 رذ ىبأ ثيدح 67 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ةالصلا باتك  ؟

 نالكأي اناك افلا : سابع نباو « ةريره نبأ نوع ةف با نا جرخأ هنإف

 ال : سابع نبا هل لاقف « ةالصلا ميقي نأ نذؤملا دارأف « ءاوش رونتلا يفو « ًاماعط

 يف انل ضرعي الغل : ةياور يفو « ءيش هنم انسفنأ يفو « موقن ال ! لجعت

 ةالصلا لبق ءاشعلا : لاق هنأ مالسلا امهيلع ىلع نب نسحلا نع هلو . انتالص

 اذإ اذه مث ءركذ امب ليلعتلا ىلإ ةراشإ راثآلا هذه يفف . ةمارللا سفنلا بهذي

 . اعسوم تقولا ناك

 مدقي : ليقف « تقولا جرح ؛ ءاشعلا لكأ مدق ول ثيحب قيضت اذإ فلتخاو

 اذهو : ليق « ةالصلا يف عوشخلا ليصحت ىلع ةظفاحم ؛ تقولا جرخ نإو « لكألا

 ؛ ةالصلاب أدبي لب : ليقو « ةالصلا يف عوشخلا بوجوب لوقي نم لوق ىلع

 روصح نأ هيفو « ءاملعلا نم روهمجلا لوق وهو « تقولا ةمرح ىلع ةظفاحم

 : هلوق يفو : ليق « هريغ دنعو « اهبجوأ نم دنع ؛ ةعامجلا كرت ىف رذع ماعطلا

 ‹ هيف ىدامتي الف ؛ لكأي وهو ةالصلا روضح ناك اذإ هنأب رعشي ام « «اوأ دباف»

 ىف مامإلا ةءارق عمسو « هؤاشع رضح اذإ ناك هلأ ركع نبا نع تبث دقو

 لصحي ام هريغ ماعطلا ىلع سيق دقو « هماعط نم غرفي ىتح « مقي مل« ةالصلا

 . هب ةءادبلا ىلوألاف « رطاخلا شيوشت هريخأتب

 ماق اذإ» : كِل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌَرَذ يبأ نعو ٠١

 ةسمخلا اور . «ةَهجاوُت ةمحرلا نإف ؛ ىصحلا حّسمي الف ؛ ةالصلا يف مكْدَحأ

 . «عد وأ « ةدحاو» : ُدمْحأ دازو « حيحص دانسإب

 مكدحأ ماق اذإ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو)

۳١ 



 رذ يبأ ثيدح _ ٣ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا بابه ةالصلا باتك ۲

 نم وأ « هتهبج نم : يأ : (ىصحلا حسمي الف) اهيف لخد : يأ : (ةالصلا يف

 دازو ‹ "حيحص دانسإب ةسمخلا هاور . «ههجاوت ةمحرلا نإف) هدوجس لحم

 داز هنأ مهفي هنأل ؛ قلق لقنلا اذه يف : («غد وأ . ةدحاو») هتياور يف : (دمحأ

 حسمي الف ؛ اذه ىلع : هانعمو « فنصملا هقاس يذلا ظفللا اذه ىلع دمحأ

 قلو يبنلا تلأس :رذ يبأ نع دمحأ دنع هظفلو « دارم ريغ وهو « عد وأ , ةدحاو

 : يأ ؛ «عد وأ « ةدحاو» : لاقف « ةاصحلا حسم نع هتلأس ىتح « ءيش لك نع

 يف لكتا هنأك « ىنعم اب لخأ فنصملا راصتخاف « حسملا كرتا وأ « ةدحاو حسما

 ةحسمب نذإلا دمحأل ةياور ىفو : لاق ولو . هفرع نمل هظفل ىلع هانعم نايب

 ( ۰ ۰ ۰ افا ناكل ؛ ةدحاو

 ال ءةالصلا يف لوخدلا دعب ةاصحلا حسم نع يهنلا ىلع ليلد ثيدحلاو
 دييقتلاو « ةالصلا يف وهو « هلاب لغشي الئل ؛ كلذ لعفي نأ هل ىلوألاف « هلبق

 . هادع امع هيفن ىلع لدي الو « بلاغلل  ةياور يف امك  بارتلا وأ « ىصحل اب

 فنصملا قايس هديفي امك ؛ عوشخلا ىلع ةظفاحلا يهنلا يف ةلعلاو : ليق

 ىلع عراشلا صن دقو « ةالصلا يف لمعلا رثكي الئل وأ « بابلا اذه يف ثيدحلل
 قلعت ام ريغي الف ؛ ههجو ءاقلت نوكت : يأ ؛ «ههجاوت ةمحرلا نإف» : هلوقب ةلعلا

 . يوونلا لاق امك ؛ ةلاهج هيفو ؛ صوحألا وبأ هيف ؛ فيعض هدانسإ لب )1(

 وهو ؛ ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم اهيف ؛ ىرخأ قيرط نم دمحأ دنع يتلا ةدايزلاو
 ا ت

 «دوراجلا نبا دئاوز» انباتك رظنا ؛ دهاوش ؛ صوحألا يبأ ثيدح ال ؛ اذه هثيدحل نكل

 ( . 1١9( مقر)

۲ 



 ةشئاعو بيقيعم اثيدح - ۲۲۸۰۲۲۷ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب ٠٠ ةالصلا باتك " 

 مث ‹ كلذ هلف « هلؤي نأ الإ« هيلع دجسي ام الو« ىصحلاو بارتلا نم ههجوب

 . مرحتلا يف رهاظ يهنلا

 . ليلعت ريغب هوحن بيَقْيَعُم نع (حيحصلا» يفو 7

 نيعلا حتفو ميملا مضب : (بيقيعم نع) هيلع قفتملا : يأ : («حيحصلا» يفو)

 وه « هدحوم ةنكاس ةيتحت اهدعب اك ا ةيتحتلا 0 ةلمهملا

 اك 5 هلي يبنلا مدق یتح ؛ اهب 0 ةيناثلا : هل ن ۴

 لالا تيب ىلع اًمُهنع هللا يضر رمعو « ركب وبأ هلمعتساو « قلي يبنلا متاخ

 وحن : يأ : (هوحن) نامثع ةفالخ رخآ يف : ليقو « نيعبرأو تس ةنس تام

 ؛ العاف دب ال تنك نإف « يلصت تنأو ىصحلا حسمت ال» : هظفلو «رذ ىبأ ثيدح

 . ههجاوت ةمحرلا نأ هيف سيل : يأ : (ليلعت ريغب) «ىصحلا ةيوستل ؛ ةدحاوف

 نع هي هللا لوسر تلأس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ةالص نم ُناطيشلا ُهُسلَتْخَي سالتخا ّوه» : يي ربا

 نإف ‹ ةكله هنإف ! ةالصلا ىف تافتلالاو كاّيإ» :  ُةحّحصو  يذمرتللو

 . «عوطتلا يفف ؛ دب ال ناك

 تافتلالا نع هِي هللا لوسر تلأس : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 نيس هرخأ ةيقوف ةانثمف ةمححعملا ءاخلاب : (سالتخا وه» : لاقف ؟ةالصلا ىف

 هاور . «دّبَعلا ةالص نم ناطّيشلا ُهّسلَتْخَيِ) ةلفغ ىلع ءىشلل ذخألا وه , ةلمهم
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 .« ىلاعت هبر ىلع لبقي يلصملا نأل ؛ ًاسالتخا هامس : يبيطلا لاق : (يراخبلا
 ىلع ليلد وهو « كلذ هبلتسا « تفتلا اذإف ؛ هيلع كلذ تاوف ناطيشلا دصرتيو
 غلبي ال ًاتافتلا ناك اذإ « كلذ ىلع روهمجلا هلمحو « ةالصلا يف تافتلالا ةهارك
 . . ةالصلل الطبم ناك الإو « هلك هقنع وأ « هردصب ةلبقلا رابدتسا ىلإ

 اذه يف ثيدحلل فنصملا داريإ هدافأ امك ؛ عوشخلا ناصقن ةهاركلا ببسو

 هجوتلا نع ضارعإلا نم هيف امل وأ « ندبلا ضعبب ةلبقلا لابقتسا كرت وأ « بابلا
 الد : رذ يبأ ثيدح نم هجام نباو دمحأ هجرخأ ام هدافأ امك ؛ ىلاعت هللا ىلإ ظ
 ؛ ههجو فرص اذإف ‹ تفتلي مل ام هتالص يف دبعلا ىلع ًالبقم هللا لازي

 ! يئاسنلاو «دواد وبأ هجرخأ . «فرصنا

 هن أل ؛ فاكلا رسكب : (كايإ» :  هححصو ) ةشئاع نع : يأ : (يذمرتللو)

 هنإف ! ةالصلا يف) هنم رذحم هنأل ؛ بصنلاب : (تافتلالاو) ثنؤملا باطخ
 نإف) !؟ نيدلا ةكله نم مظعأ ةكله ىأو « تادابعلا لضفأب هلالخإل : (ةكله

 ناك اذإ تافتلالا نع يهنلاو : ليق : («عُوَطَتلا يفف) تافتلالا نم : (دب ال ناك
 لك ىبنلا ءيجم تفتلا هنع هللا يضر ركب ابأ نأ تبث تبث دقف ؛ الإو « ةجاح ريغل

 راشأ ثيح « هتوم ضرم يف ي هجورخل « سانلا تفتلاو رهظلا ةالص يف
 . كلذ ىلع مهرقأو , هتراشإ الو « هجورخب اوملع ام ؛ اوتفتلي مل ولو «
 ناك اذإ» : خلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو 4

 هنيمي نع الو « هيدي نيب ُنَفّصْبَي الف ؛ هنر يجانُي هنإف ؛ ةالّصلا يف مكأدَحأ
 : (هم دق تحت وأ» : ةياور يفو « هيلع قفتم . «هم دق تحت هلامش نع نكلو

 ءاااصإ

٤ 



 سنأ ثيدح _ ۹ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ةالصلا باتك  ؟

 يف مك دحأ ناك اذإ» : كِل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 . «ةلبقلا نيبو هنيب هبر نإف» : يراخبلا يف ةياور يفو : (هّبر يجاني هنإف ؛ ةالّصلا

 ‹ هيدي نيب نقصبي الف) ناوضرلاو ةمحرلاب هيلع ىلاعت هلابقإ : ةاجانملا نم دارملاو

 نع نكلو) أكلم هنيمي نع نب ؛ ةريره يبأ ثيدح يف للع دق : (هنيمي نع الو
 ىهن ثيدحلا : («همدق تحت وأ» : ةياور نقود هيلع قام ابي هانا ايد

 . ةالصلا ىف دبعلا ناك اذإ نيميلا ةهج - وأ « ةلبقلا ةهج ىلإ قاصبلا نع

 و : هللا لوسر نأ : ديعس يبأو « ةريره يبأ نع أقلطم يهنلا درو دقو

 الف ؛ مك دحأ مخنت اذإ» لاقو اهتحف ؛ ةاصح لوانتف « دجسملا رادج ىف ةماخن

 همدق تحت وأ« هراسي نع نقصبيلو < هنيمي نع الو . ههجو لبق نمخدتي

 . هيلع قفتم . «ىرسيلا

 ناك ءاوس < اهجراخو ةالصلا لخاد ؛ ةلاح لك يف عنملاب يوونلا مرج دقو

 . ىلصملا قح ىف سنأ ثيدح هدافأ دقو « هريغ وأ دجسملا ىف

 يف « ًاقلطم ةلبقلا ىلإ قاصبلا ميرحت تدافأ دق ثيداحألا نم هريغ نأ الإ

 . هريغو يلصملا ىلعو « هريغ يفو دجسملا

 لفت نم» : ارق اج كيد دعا نابح ٠ نباو ةميزخ نبا حيحص ىفف

 نبا ثيدح نم ةميزخ نبالو « '«هينيع نيب هتلفتو ةمايقلا موي ءاج ؛ ةلبقلا هاجت

 . (ههجو يف يهو ةمايقلا موي ةلبقلا يف ةماخنلا بحاص ثعبي» : اعوفرم رمع

 )١( نابح . نباو « (ةمعطألا) ىف دؤاد وبأ هاورو  (FY)حيحص دنسب .

 هذنعو  (FY)اشا رم نبا ثيدح ١

{fo 



 سنأ ثيدح -84 ظ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ٠ ةالصلا باتك - ١

 ًاموق ّمأ ًالجر نأ : دالخ نب بئاسلا ثيدح نم « نابح نباو دواد وبأ جرخأو
 . «مكل يلصي ال» : كي هللا لوسر لاق « غرف املف « ةلبقلا يف قصبف

 . ًاضيأ ًاقلطم هنع يهنم هنإف ؛ نيميلا نع قاصبلا ةلبقلا ىلإ قاصبلا لثمو

 يف سيلو « هنيي نع قصبي نأ هرك هنأ : دوعسم نبا نع قازرلا دبع جرخأو
 نب رمع نعو . تملسأ ذنم ينيمي نع تقصب ام : لبج نب ذاعم نعو . ةالصلا
 نع : لاقف قصبي ةهج يأ ىلإ قلي دشرأ دقو « ًاضيأ هنع ىهن هنأ : زيزعلا دبع

 روو « مدقلا تحت هنأ لحلاو  لامشلا ةهج اهنأ ةهجلا نّيبف « «همدق تحت هلامش

 تحت وأ « هراسي نع نكلو» : هلوق دعب ملسمو دمحأ دنع سنأ ثيدح يف

 وأ» : لاقف ضعب ىلع هضعب درو هيف قصبف هئادر فرط ذخأ مث : ةدايز « «هم دق

 اذإ اّمأو . دجسملا ىف سيل نم صاخ « «همدق تحت وأ» : هلوقو , «اذكه لعفي

 : لاقي دق هنأ الإ « «ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا» : ثيدحل ؛ هبوث يفف « هيف ناك

 نع وأ « مدقلا تحت ال « ةئيطخ نيميلا ةهج وأ « ةلبقلا ةهج ىلإ قاصبلا دارملا
 هنأ تعمس دقو « اذه « ةئيطخ ىف نذأي الو « عراشلا هيف نذأ دق هنأل ؛ هلامش

 وهو « لاؤس دروأف « اكلم هنيمب نع نأب نيميلا ىلع قاصبلا نع يهنلا كي للع
 . تائيسلا بتاك وهو « اكلم اضيأ لامشلا ىلع نأ

 : ًاماركإو ًافيرشتو هل ًاصيصخت ؛ نيميلا كلم كلذب صتخا هنأب : بيجأو
 بتاكل لخد الف ؛ ةيندبلا تانسحلا مأ ةالصلا نأب نيرخأتملا ضعب باجأو
 - اه كالا

 اذه ىف ًافوقوم ةفيذح ثيدح نم « ةبيش ىبأ نبا هجرحأ اب كلذل دهشتساو
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 ةشئاعو سنأ اثيدح 51١01510 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ةالصلا باتك  ؟
 0 ا ا و الا ا كالا ىلا اعلا ا اتا 10011011 وورلد نوواسسلا)

 ثيدح نم «يناربطلا» يفو « تانسحلا بتاك هنيمي نع نإف ؛ هنيمي نع الو : ثيدحلا

 نع هنيرقو , هنيمب نع كلمو « هللا يدي نيب موقي هنإفا : ثيدحلا اذه ىف ةمامأ

 راسيلا كلم لعلو « ناطيشلا وهو « نيرقلا ىلع عقي لفتلاف ؛ اذه تبث اذإو « «هراسي

 . نيميلا ةهج ىلإ ةالصلا يف لوحتي هنأ وأ ‹ كلذ نم ءيش هبيصي ال ثيحب ذئنيح

 اهل لاقف . اهتيَب بناج هب ترس ةشئاعل مارق ناك : لاق هنعو .

 يف يل ضرغت هريواصت لازت ال هنإف ؛ اذه كَّماَرق اتع يطيمأ» : هلي يبنلا

 | . يراخبلا هاور . «يتالص

 فاقلا رسكب : (مارق ناك : لاق) هنع هللا يضر سنأ : يأ : (هنعو)

 ةشئاعل) ناولأ يذ فوص نم قيفصلا : ليقو « قيقرلا رتسلا : ءارلا فيفختو

 يليزأ : يأ : (انع يطيمأ» : نس يبنلا اهل لاقف ءاهتيب بناج هب ترتس

 ءارلا رسكو ةيقوفلا ةانثملا حتفب : (ضرعت هريواصت لازت ال هنإف ؛ اذه كمارق)

 ظ . (يراخبلا هاور . «يتالص يف يل)

 وأ « هلزنم يف ام هتالص يلصملا ىلع شوشي ام ةلازإ ىلع ةلالد ثيدحلا يف

 ظ ربو 0 والا نالزو يلع بيق ا ا ا عم ىف

 و اهداغأ

 اهنإف» : هيفو «- مُهَج يبأ ةّيناجبنأ ةصق يف - اهثيدح ىلع اقفتاو 5١

 . «يتالص نع ينئَهل
 : (ةيناجبنأ ةصق يف) ةشئاع : يأ : (اهثيدح ىلع) ناخيشلا : يأ : (اقفتاو)

 ءاي نونلا دعبو « ميجلا فيفختو ةدحوملا رسكو نونلا نوكسو ةزمهلا حتفب

۷ 



 ةشئاع ثيدح ١ 78١ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب . 5 22١ ةالصلا باتك ؟

 وه ؛ ءاهلا نوكسو ميجلا حتفب اب : (مهج يسبأ) هيف ملع ال ظيلغ ءاسك : ةيسبلا

 اهادهأ  مالعأ تاذ تناكو ا يأ : (اهنإف» : هيفو) ةفيذح نب رماع

 ظفلو « اهركذ فنصملا مالك يف مدقتي مل نإو « اهل ريمضلاف « مهج وبأ ل

 اهمالعأ ىلإ رظنف ' مالعأ اهل ةصيمخ يف ىلص هيي يبنلا نأ : ةشئ ةشئاع نع ثيدحلا
 ينوتأو , مهج يبأ ىلإ إ هذه يتصيمخب اوبهذا» : لاق فرصنا املف « ةرظن

 ةرابعو « يراخبلا ظفل اذه , «يتالص نع افنآ ينتهلأ اهنإف ؛ مهج يبأ ةيناجبنأب

 . («يتالص نع ينتهلأ) ريمض اذكو « ةيناجبنألل «اهنإف» ريمض نأ مهفت فنصملا

 يف كلب يررامجاو العأ اهل ةصيمخ 806 يبنلل ىدهأ مهج ابأ نأ كلذو

 لک هللا لوسر ىلإ ةفيذح نب مهج وبأ ىدهأ : تلاق ةشئاع نع «أطوملا»

 ةصيمخلا هذه يدر» : لاق فرصنا املف « ةالصلا اهيف دهشف < ملع اهل ةصيمخ

  ةالصلا ىف انأو اهملع ىلإ | رظنأ تنك : اهنع ةياور يفو « «مهج يبأ لإ

 دري مل هنأ هملعيل ؛ اهريغ ًابوث هنم بلط اغإ : لاطب نبا لاق . يننتفي نأ فاخأف
 . هب افافختسا هتيده هيلع

 امم اهوحنو ‹ شوقنلا نم ةالصلا نع لغشي ام ةهارك ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 لغشي ام ةلازإو « يهلي امع ة ةالصلا ةنايص ىلإ ةي هتردابم هيفو « بلقلا لغشي
 . اهيلع لابقإلا نع

 بولقلا يف ًاريثأت ةرهاظلا ءايشألاو روصلل نأب ناذيإ هيف : يبيطلا لاق
 « شرافملا ىلع ة ةالصلا ةهارك i ‹ ةيكزلا سوفنلاو « ةرهاطلا
 . هوحنو « دجاسملا شقن ةهاركو « ةشوقنملا ديجاجسلاو
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 ةشئاعو ةرمس نب رباج اثي دح - ۰ ۲٣۲ ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب ه ةالصلا باتك ۲

 : غلو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةرمَس نب رباج نعو 2 ۲

 . «مهيلإ عجرت ال وأ ء ةالصلا يف ءامسلا ىلإ م مهراصبأ نوعفرَي ماوقأ نيهتنيل»

 . ملسم هاور

 : (نيهتنيل» : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نعو)

 ماوقأ) ءاهلا رسكو ةيقوفلا ةانثلا حتفو نونلا نوكسو ةيتحتلا ةانثملا حتفو ماللا حتفب

 ال وأ) ًاقلطم مهقوف ام ىلإ : يأ : (ةالّصلا يف ءامسلا ىلإ مهراصبأ نوعفري

 ,ديكألا يهنلا هيف : «ملسم حرش» ىف يوونلا لاق : (ملسم هاور . «مهيلإ عجرت

 . هيرحت ديفي يهنلاو « كلذ ىلع عامجإلا لقن دقو « كلذ يف ديدشلا ديعولاو

 ريغ يف اوفلتخاو : ضايع يضاقلا لاق « ةالصلا هب لطبت : مزح نبا لاقو

 . نورثك الا هزوجو « موق ههركف « ءاعدلا يف ةالصلا

 ةالص ال» : لوقي قي هللا لوسر ْتْعمَس : تلاق ةشئاع نع هلو - ۳

 . «ناثّبخألا هعفادُي وهو الو < « ماَعط ةر ةرضحب

 ال) : لوقي ل هللا ا تلاق ةشئاع نع) ملسمل : يأ : (هلو)

 ماقت ال اهنأ ديفي اذه نأ الإ « كلذ يف مالكلا مدقت : (ماعط ةرضحب ةالص

 . هريغو « عئاجللو « ضرفلاو « لفنلل ماع وهو « ماعطلا هيف رضح عضوم ىف ةالصلا

 هعفا دُي) يلصملا : يأ : (وهو) ةالص ال : يأ : (الو) اذه نم صخأ مدقت يذلاو

 امأو « ةعفادملا عم اذهف ؛ حيرلا ةعفادم امهب قحليو « طئاغلاو لوبلا : («ناثبخألا

 ةالصلا نع ىهن الف ؛ ةعفادم كانه سيلو ‹ كلذ لقث هسفن ىف دجي ناك اذإ

 ور يشح ولف « عوشخلا ناصقنل اهيزنت : ليق ٠ ةهوركم ىهف ةعفادملا عمو ؛ هعم

۹ 



 ةريره يبأ ثيدح 64 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه ةالصلا باتك ١

 ةهوركم ةحيحص ىهو < ةالصلا مدف نشثبخألا جارخإو زربتلا مدق نإ تقولا

 . ةلطاب اهنأ : ةيرهاظلا نعو « اهتداعإ بحتسيو : يوونلا لاق اذك

 نم بؤاشتلا» : لاق قاع يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

  ُيذمرتلاو ملسم ُهاور . «عاطتسا ام مظكيلف « مكدحأ بءات اذإف ؛ ناطيشلا

 | . «ةالّصلا يف : دازو

 نم بواثتلا» : لاق هي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ُنأكف ؛ ناطيشلا هبحي امم امهو « لسكلاو ءالتمالا نع ردصي هنأل : (ناطيشلا
 . «عاطتسا ام) هكسميو هعنم : يأ : (مظكيلف « مكأدحأ بءاشت اذإف) هنم بؤاثتلا
 رمألا ديقف : («ةالصلا يف») يذمرتلا : يأ : (دازو ‹ يذمرتلاو . ملسم هاور

 ء ديقملا ةقفاومل ؛ ًاقلطم ةلاحلا كلت نع ىهنلا يفاني الو « ةالصلا يف هنوكب مظكلاب
 : لقي الو» : اهدعب هيفو « ًاضيأ يراخبلا يف يه ةدايزلا هذهو « مكحلا يف قلطملاو
 يغبنيو « عوشخلا يفاني ام اذه لكو , «هنم كحضي ناطيشلا نم كلذ امّنِإف ؛ اه

 نإف ؛ هيف ىلع هدي عضيلف ؛ مك دحأ بءاثت اذإ» : ثيدحل ؛ هيف ىلع هدي عضي نأ

 . مهريغو « ناخيشلاو دمحأ هجرخأو . «بژاثتلا لحخدي ناطيشلا



 ةشئاع ثيدح _ ٥ دجاسملا باب ةالصلا ںاتک ۔ ٢

 ‹ صوصخلا ناكملا هب ديرأ نإف ؛ اهرسكو ميجلا حتفب دجسم عمج : دجاسملا

 يف ةهبتملا عوقو عضوم وهو « دوجسلا عضوم هب ديرأ نإو « ريغ ال ,ميحجلا رسكب وهف
 اهنأو « ةعساو ثيداحأ دجاسملا لئاضف يفو « ريغ ال حتفلاب هنإف ؛ ضرألا

 هل هللا ىنب ؛ لالح لام نم ادجسم هلل ىنب نم» نأو « «هللا ىلإ عاقبلا بحأ)»

 . هريغو (دئاوزلا عمجما يف اهثيداحأو . «ةنجلا يف اتيب

 ب هلك هللا لوتس رمأ : تلاق اهنع هللا ( يضر ةشئاع نبع

 ححصو يدذمرتلاو دواد وبأو دمحأ ةاور . و ف تاق عووذلا يف

 . هلاسرإ

 يف دجاسملا ءانبب هي هللا لوسر رمأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 اهيف ىنبت يتلا لاخلا ها نأ لمتحيو « تويبلا اهب دارملا نأ لمتحي : (رودلا

 يذمرتلاو « دواد وبأو دفحاأ هاور . بيطتو) راذقألا نع : (فظنت نأو) رودلا

 : هلوقل ؛ بدنلل ءانبلاب رمألاو « هوحنو « روخبلاب بييطتلاو : (هلاسرإ ححصو

 ىلعو : ليق « هريغ دنع هوحنو « ملسم هجرخأ . «لصف ؛ ةالصلا كتكردأ امنيأ»

 دصق اهطرش دجاسملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفف «رودلا يف لوألا ىنعملا ةدارإ

 تذحختا يتلا نكامألا كلت تجرخل ؛ لاب اديس متي ناك ول ذِإ ؛ ليبستلا

 .رودلا اهيف يتلا لاحلا دارملا نأ «ةنسلا حرش» ىفو « اهلهأ كلم نع نكاسملا 5

 يتلا لاحلا نومسي اوناك مهنأل ؛ [140 : فارعألا] 4نيقسافلا راد مكيرأس# : هنمو

 . لئابقلا : ينعي ؛رودلا يف دجاسملا ءانب : نايفس لاق . اراد ةليبقلا اهيف تعمتجا

١ 



 ةريره يبأ ثيدح 671 دجاسملا باب - ٦ ةالصلا باتك "' 

 : ملسم دازو « هيلع قفتم . «دجاسم مهئايبنأ َروِبُق اوذختا دوهيلا هللا
 . «ىراصتلاو»

 هللا لتاق» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 ا يح نانا ر م ءاج امك ؛ نعل : يأ : (دوهيلا

 مأ نإ : تلاق ةشئ ةشئاع نع «ملسم» يفو : با 0( دجاسم مهئايبنأ روبق .

 ؛ريواصت اهيف « ةشبحلاب اهاتأر ةسينك كِل هللا لوسرل اتركذ ةملس مأو « ةبيبح

 ؛ ةضيفتسم دجاسم اهذاختاو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا يف رابخألاو : تلق 01(

 باتك) يف ملسمو « هنم نيعضوم يف (زئانجلا باتك) يف «هحيحص» يف يراخبلا ىورف
 يذلا هضرم يف هي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (ةالصلا عضاومو دجاسملا

 زربأ كاذ الولف : تلاق . اا روبق اوذختا ؛ ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» : هنم مقي مل

 . ملسم ظفل . ادجسم ذختي نأ يشخ هنأ ريغ ؛ هربق

 نباو ةشئاع نأ : (دجاسلا) yT (قلخلا ءدب تاتك) ىف اشا «يراخبلا» يفو
 هل ةصيمخ حرطي قفط ؛ (توملا كلم : يأ) قلي هللا لوسرب لزن ام : الاق امهنع هللا يضر سابع
 ؛ ىراصنلاو دوهيلا ىلع هللا ةنعل» : : كلذك وهو لاقف« ر ا ا اذإف ؛ ههجو ىلع

 . اوعنص ام رّذحي ؛ «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 ينإ» : لوقي وهو - سمخب تومي نأ لبق - ل يبنلا تعمس : لاق هللادبع نب بدنج نعو
 ميهاربإ ذختا امك « ًاليلخ ينذختا دق ىلاعت هللا نإف ؛ ليغ معتم یر نإ ىلإ ار
 اوناك مكلبق ناك نم نإو الأ . اليلخ ركب ابأ تذختال ؛ ًاليلخ ىتمأ نم اذختم تنك ولو « اليلخ

 نع مكاهنأ ينإ ! دجاسم روبقلا اوذختت الف الأ ! دجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي .
 ( . ملسم هاور . «كلذ

 = ىراصنلاو دوهيلا نأ كلذو ؛ ربق هيف دجسم ىف ةالصلا ةهارك ثيداحألا هذه نم ذخؤيف
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 ةريره يبأ ثيدح 1 دجاسملا باب ”  ةالصلا باتك ۔ ۲

 هربق ىلع اونب ؛ تامف حلاصلا لجرلا مهيف ناك اذإ كئلوأ نإ» :لاقف

 دجسم ا ءانب نإف ؛ اهيف ةالصلا لج أل كلذ اولعف امنإ ؛ روبقلا ىلع مهدجاسم اوذختا املا =

 امك ؛ دجاسملا كلت يف ةالصلا يف مهب هبشتلا ىتأي ةهجلا هذه نمف . هيف ةالصلل مزلتسم

 . ءاملعلا نع يتأيس

 4 هللا لوسر نعل : لاق سابع نبا نع يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأو « دمحأ ىورو

 القان «ةاقرملا» يف يراقلا يلع ةمالعلا لاق . (حرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز

 : ىلاعت هللا امهمحر كلملا نبا نع

 خيش لاقو . ها . «دوهيلا ةنسب ًانانتسا اهيف ةالصلا يف نأل ؛ اهيلع دجاسملا ذاختا مرح اما

 : (١١ص) «ةليسولاو لسوتلا» باتك يف ةيميت نبا مالسإلا

 . كلقل دجاسلا ىنبت امك « اهريغو سمخلا تاولصلل ذختي نأ وه : ًادجسم ناكملا ذاختاو»
 نأ يكب مّرحف . نيقولخلا ءاعد ال « هؤاعدو هدحو هللا ةدابع هيف دصقي امنإ ًادجسم ذختملا ناكملاو
 اغإ كلذل دصاقلا ناك .نإو ؛ .دجاسملا دصقت امك اهيف تاولصلا دصقب دجاسم مهروبق ذحختت

 لعفي امك) ربقلا بحاص لجأل دجسملا دصقي نأ ىلإ ةعيرذ كلذ نأل ؛ هدحو هللا ةدابع دصقي

 اذه ذاختا نع كلي هللا لوسر ىهنف ؛ هدنع ءاعدلاو هي ءاعدلاو هئاعدو « (اننامز ماوع نم ريثك

 . هللاب كرشلا ىلإ ةعيرذ كلذ ذختي الغل ؛ هدحو هللا ةدابعل ناكملا

 نع ىهني امك « هنع ىهني « ةحجار ةحلصم هيف سيلو « ةدسفم ىلإ يضفي ناك اذإ لعفلاو

 يذلا ‹ نيكرشملاب ةبشتلا وهو ؛ ةحجارلا ةدسغملا نم كلذ ىف ال ؛ ةتالثلا تاقوألا يف ةالصلا

 . قيقحتلا ةياغ يف وهو ؛ همالك ىهتنا . «كرشلا ىلإ يضفي

 نيذلا نيضراعملا لوق داسف  ةعيرذلا عطقو هبشتلا وه ةلعلا نوك نم : ىتعأ - ملعت اذه نمو

 ديلقتلل مهبصعت نم اذه اغإو !! ةهاركلا تفتنا تفتنا اذإف ؛ ةلبقلا هاجت ربقلا نوك اوطرتشا

 ! ىهنلا يلوأ لاوقأ ىلع مهعالطا مدعو , ىوهلل مهعابتاو « ىمعألا
 = «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» يف يقنحلا ىنيعلا نيدلا ردب ةمالعلا لاقكلذلو

 ع

mEسا ساس سا سس ع“ يس تس يس يس سس رع  mmmساس م ع ام ساس »ب تس ص صه  

 . (رشانلا) . )75١( «ءاورإلا»و « )٠٠١( «ةفيعضلا» : رظنا . «روبقلا تاراوز»

 ك4



 ةريره يبأ ثيدح 57 دجاسملا باب - 5 ةالصلا باتك " 

 ) «ةمايقلا موي هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ‹ ريواصتلا كلت اوروصو + | نحيت

 . روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نم هركي ام باب) : يراخبلا لوق دنع ١44(  ص عبارلا ءزجلا) يف =
 : لوقي ًاحئاص تعمسف ؛ تعفر مث ةنس هربق ىلع ةبقلا هتأرما تبرض ىلع نب نسحلا تام الو
 :  ىنيعلا لاق (! اوبلقناف اوسئي لب : رخآ هباجأف !؟اودقف ام اودجو له الأ

 مزلتساو « اهيف ةالصلا نع لخت مل ةبورضملا ةبقلا هذه نإ ثيح نم ةمجرتلل اذه ةقباطم»

 .. همالك ىهتنا . «ةهاركلا دادزتف « ةلبقلا ةهج نم ربقلا نوكي دقو « ربقلا دنع دجسملا ذاختا كلذ

 لاقو ! دشأ اههاجت يفو ؛ ةالصلا هركت ةلبقلا ةهج ريغ يف ناك اذإ ربقلا نأ يف حيرص اذهف

 : «ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» باتك يف ةيميت نبا

 وأ مدهب اهتلازإ نيعتي ؛ مهريغو كولملاو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع ةينبملا دجاسملا هذهف»

 فالخ ريغ نم اهيف ةالصلا هركتو . نيفورعملا ءاملعلا نيب ًافالخ هيف ملعأ ال ام اذه ! هريغب

 رهاظ ىف اندنع حصي الو . (تاقثلا كلذب دهش امك « تايفالخلاب سانلا ملعأ وهو) هملعأ

 فالخ ةلأسملا هذه ىف سيلو . رخأ ثيداحألو ‹ كلذ ىف دراولا نعللاو ىهنلا لجأل ؛ بهذملا

 ةثالث اهدح له ؛ دجسم نع ةدرجما ةربقملا يف انباحصأ فلتخا اغإو ؛ ًادحاو اهيف نوفدملا نوكل
 رظنا . «نيهجو ىلع !؟رخآ ربق ة هدنع نكي مل نإو « ذفلا ربقلا دنع ةالصلا نع ىهنُيوأ ؛ رب 1

 : «ىواتفلا» هباتك يفو . هنم (١ه9؟ص)

 :  هترابع نآلا ينرضحت الو  هلصاح ام باجأف !؟ربق هيف دجسم يف ةالصلا نع لئس هنأ

 هيف ةالصلا ك دلا دو: سلا نو . ربقلا نمرديف ؛ ًالوأ ينب دجسملا ناك اذإ

 . ىهتنا . كلذ يف دراولا يهنلل ؛ مدهي مل نإ

 بكوكلا» باتك يف ىفنحلا يدنهلا يولهدناكلا ىيحي دمحم ققدملا ققحملا ةمالعلا لاقو

 : «يذمرتلا عماج ىلع يردلا

 مهئايبنأ ا یا يف دوهيلاب هبشلا نم هيف املف ؛ اهيلع دجاسملا ذاختا امأو»

 ةهاركو . ةلبقلا بناج يف ربقلا ناك ول مانصألا ةدبعب هبشو ‹ تيملا ميظعت نم هيف الو « مهئاربكو

 فلخ ناك نإو . (ينيعلا نع مدقت امك) ًاراسي وأ ًانيمب هنوك ةهارك نم رثكأ ةلبقلا بناج يف هنوك
 = . (167١ص) ىهتنا . «ةهارك نع ولخي ال نكل ؛ كلذ لك نم ةهارك فخأ وهف ىلصملا

٤ 



 ةريره يبأ ثيدح 6 ش دجاسملا باب 5 ةالصلا باتك  ؟ (

 ةالصلا ىنعمب وأ . اهيلإ ةالصلا ىنعمب نوكي نأ نم معأ دجاسم روبقلا ذاختاو

 . «اهيلع الو , اهيلإ اولصت الو ءروبقلا ىلع اوسلجت ال» : ملسم ىفو « اهيلع

 ًاميظعت ؛ مهئايبنأ روبقل نودجسي ىراصنلاو دوهيلا تناك امل : يواضيبلا لاق

 عنمو مهنعل ؛ ًناثوأ اهوذختا ؛ اهوحن ةالصلا يف نوهجوتي ةلبق اهنولعجيو « مهنأشل

 كربتلا دصقو ‹ حلاص راوج ىف ادجسم ذختا نم اّمأو : لاق . كلذ نم نيملسملا

 . ديعولا كلذ يف لخدي الف ؛ هوحن هجوتل الو هل ميظعتل ال « هنم برقلاب

 ؛ هب كربتلا دصقو هبرقب دجاسملا ذاختا : لاقي « هل ميظعتل ال : هلوق : تلق

 . ركذ اب ليلعتلا ىلع ليلد الو « ةقلطم يهنلا ثيداحأ مث « هل ميظعت

 نومظعي نيذلا ناثوألا ةدبعب هبشتلا نع دعبلاو « ةعيرذلا دس ةلعلا نأ رهاظلاو

 نم كلذ يف لاملا قافنإ يف الو ءرضت الو « عفنت الو« عمست ال يتلا تادامجلا

 اهيلع جرسلا داقيإل ببس هنألو « ةيلكلاب عفنلا نع ىلاخلا ريذبتلاو ثبعلا

 دقو ء رصحت ال ںابقلاو دهاشملا نم روبقلا ىلع ىنبي ام دسافمو « هلعاف نوعلملا

 نعل : لاق سابع نبا نع هجام نباو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأ جرخأ

 : ملسم دازو) جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو ءروبقلا تارئاز وَ هللا لوسر

 . «دوهيلا» : هلوق دعب اذه ةريره يبأ ثيدح ىف داز : («ىراصنلاو»

 . دجاسملا كلت يف ةالصلا دصقي مل نملاذهو =

 دوهيلا نعل امك نوعلم هلعافو « مارح وهف ؛ نوفدم ىلو وأ يبن هيف دجوي هنوكل دصق اذإ امأو

 . (177/7١؟) كلملا نبال «راهزألا قرابم» رظنا ! ىراصنلاو

 ةيمأ ىنب عماج ىف ةالصلا ںودصقی امنأ اوحّرص  مههبش خياشملا ضعبو  ماوعلا نم ريثكو

 !! هللاب الإ ةوق الو لوح الف ! ًانوفدم هيف مالسلا هيلع ىيحي دوجول

٥ 



 ةريره يبأو ةشئاع اثيدح 583190 دجااسملا باب -5 ةالصلا باتك " 

 ذِإ ؛ مالسلا هيلع ىسيع الإ يبن مهل سيل ىراصنلا نأل ؛ كلذ لكشتسا دقو

 . لوق يف  ميرمو « نييراوحلاك « نيلسرم ريغ ءايبنأ مهيف ناك هنأب بيجأو
 . ءايبنألا دارملا وأ « ىراصنلاو دوهيلا نم عومجملا «مهئايبنأ» : هلوق نم دارملا نو

 اوناك» : ملسم ةياور يف هلوق كلذ ديؤي ؛ ءايبن ألا ركذب ىفتكاو < مهعابتأ رابكو

 يف امك ىراصنلا درفأ امل اذهلو « «دجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي

 : يتألا تنذلا

 ؛ حلاّصلا ّلُجَّرلا مهيف تام اذإ اوناك» : ة ةشئاع ثيدح نم اًمهلو - ۷

 . «قلخلا ٌرارش كئلوأ» ةو لا دخت هربق ىلع اونب

 تام اذإ اوناك» : ةشئاع ثيدح نم) ملسمو يراخبلا : يأ ؛ (امهلو)
 يفامك ؛ دوهيلا درفأ املو : (حلاصلا لجرلا) لاق « ىراصنلا أ :(مهيف

 دوهيلا ءايبنأ : لاقي نأ اذه نم نسحأو «مهئايبنأ» لاق ةريره يبأ ثيدح

 ليئارسإ ينب لسرف « لوسر لكب ناميإلاب نورومأم ىراصنلا نأل ؛ ىراصنلا ءايبنأ

 رارش كئلوأ» : هيفو . ا دجْسَم هربق ىلع اَوْنَب) نيقيرفلا قح يف ءايبنأ نومسي
 ذاختألا نم دارملاو « ًامذ هب ىفكو « نيقيرفلا ىلإ دئاع ةراشإلا مسا : («قلخلا
 . تعبتا ىراصنلاو تعدتبا دوهیلاف ؛ اعابتا وأ« ًاعادتبا نوكي نأ نم معأ

 : يبنلا ثعب ! : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو تءاجف «الْيَح

 . دحسملا يراوس نم ةيراسب ه هوطبرف اح

 ثعب : لاق هنع هللا يضر ةريره نسا نعو)

٦ 



 ةريره يبأ ثيدح - دجاسملا باب - 5 ةالصلا ساتك  ؟

 لجرلا : (هيلع فتم . ثيدحلا . .. دجسملا يراوس نم ةيراسب ةوُطَبَرَف ء لجرب

 نأ هيف سيلو « امهريغو « «نيحيحصلا» يف كلذب عربا لاثأ نب ا

 ةثالث هب رمي ناك هنأ ةصقلا يف نأل ؛ كلذ ررق هِي هنكلو « هِي هرمأ نع طبرلا

 . ثيدحلا . «؟ةمامث اي ك دنع ام» : لوقيو مايأ

سلملاب ريسألا طبر زاوج ىلع ليلد هيفو
 اله نأو 1 ًارفاك ناک إو < دج

 الع لزنأ دقو . «ةعاطلاو هللا رك ذل دجسملا نإ» : هي هلوقل صيصخت

 . دجسملا ىف فيقث

 لثم ؛ ةجاح هيف هل ناك اذإ ٠ دجسملا كرشملا لوخد زاوج هيف : ىباطخلا لاق

 يف وه ضاق ىلإ مكاحي نأ لثمو « هيلإ جرخي ال دجسملا يف ميرغ هل نوكي نأ
 دقو ‹ سولجلا هيف نوليطيو « هي هدجسم نولخدي رافكلا ناك دقو . دجسملا

 . دجسملا يف وهو ‹ لكي يبنلا اوت دوهيلا نأ : ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأ

 ال : هب دارملاف ؛ [18 : ةبوتلا] (مارحلا دجسملا اوبرقي الف# : ىلاعت هلوق امأو

 تايآب كي اهلجأل ثعب يتلا ةصقلا يف درو امك ؛ ةرمع الو « ٌميح نم نونكم
 هلوق كلذكو « «كرشم ماعلا اذه دعب نجحي الف» : هلوقو « ةكم ىلإ ةءارب

 ليلد اهب متي ال « ١١5[ : ةرقبلا] #نفئاخ الإ اهولخ دي نأ مهل ناك ام# : ىلاعت

 ءاهيلع ىلوتسا نم قح يف تلزن اهنأل ؛ نيكرشملا ىلع دجاسملا مرحت ىلع
 تلزن اهنإف « ةميركلا ةيآلا لوزن ببس ىف عقو امك ؛ ةعنملاو ةمكحلا هل تناكو

 «لابزألاو هيف ىذألا ءاقلإو « سدقملا تيب ىلع مهئاليتساو « ىراصنلا نأش يف

 . ةرمعلا نع ةيبيدحلا ماع لي هل مهعنمو « شيرق نأش يف تلزن اهنأ وأ

۷ 



 ةريره يبأ ثيدح _- ٩۹ دجاسملا باب - ةالصلا باتك ۲

 نأكو « ةميركلا ةيآلا هدفت ملف « بيرختو عنمو ءاليتسا ريغ نم هلوخد اّمأو

 ادع اميف « همامإ بهذم وهو « دجسملا كرشملا لوخد زاوج نايبل هقاس فنصملا

 ظ . مارحلا دجسملا

 ا دجسملا يف شَي ناّسَحب رم هنع هللا يضر رمُع نأ : ةنعو 4

 . هيلع قفتم . كم ٌريخ وُه رم هيفو , هيف ُدْشْنَأ تنك دق : لاقف « هيلإ

 ءاحلاب : (ناّسَحب ّرم هنع هللا يضر رمع نأ) ةريره يبأ : يأ : (هنعو)

 ‹ غلي هللا لوسر رعاش « تباث نبا وه ‹ ةددشم ةلمهم نيسف ةحوتفم ةلمهملا

 : لاق «ناعيتسالا» يف هتمجرت يف ربلا دبع نبا لاطأ « نمحرلا دبع ابأ ىنكي

 ةنس تام لب : ليقو « مالسلا هيلع ىلع ةفالخ ىف نيعبرألا لبق ناسح يفوتو

 مو ةعراضملا فرح مضب : (دشني) ةنس نيرشعو ةئام نبا وهو « نيسمخ
 نأكو « هيلإ رظن : يأ : (هيلإ ظحلف ‹ دجسملا يف) ةمجعملا نيشلا رسكو نونلا

 دجسمملا : يأ : (هيفو ‹ هيف دشنأ تنك دق : لاقف) راكنإلا رظن هنم مهف ناسح

 يراخبلا راشأ دقو : (هيلع قفتم) للي هللا لوسر : ينعي : (كنم ريخ ره نم)

 د ںاجآ اه دخلا ىف دشا ناسح أ ؟ةضقلا هذه ىف قلخلا هدب باب ىف

 هضراع دقو « دجسملا يف رعشلا داشنإ زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا يفف

 بيعش نب ورمع ثيدح نم  يذمرتلا هححصو  ةميزخ نبا جرخأ . ثيداحأ

 . دجسملا ىف راعشألا دشانت نع هلي هللا لوسر ىهن : لاق هدج نع هيبأ نع
 لف

۸ 



 ةريره يبأ ثيدح _- ٠ دجاسملا باب ةالصلا باتك  ؟

 ام هيف نوذأملاو « حيحص ضرغ هيف نكي مل امو « ةلاطبلا لهأو ةيلهاجلا راعشأ

 يف نم لغشي ام كلذ نوكي ال نأب طورشم هيف نوذأملا : ليقو « كلذ نم ملس

 الُجَر عمّس نّم» : كلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هنعو - ۰

 نبت مل دجاسملا نإف ؛ كّيِلع هللا هدر ال : َلَقَيَلَف ؛ دجسملا يف ةلاض دشن

 . ملسم هاور . «اذهل

 نم» : كلي هللا لوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : يأ : (هنع هللا يضر هنعو)

 ؛ ةمجعملا نيشلا مضو نونلا نوكسو ةيتحتلا ةانثملا حتفب : (الشني ًالُجر عمس
 : (كيلع هللا اهدر ال : لقيلف ؛ دجسملا يف ةلاض) اهبلط اذإ ةبادلا دشن نم

 ق ر للا يف هباكترال ؛ هل ةبوقع

 « ةالصلاو « هللا ركذل تينب لب : يأ : (ملسم هاور . اذهل نبت مل دجاسملا نإف)

 ' هوحنو « ريخلا ىف ةركاذملاو « ملعلاو

 قحلي لهو . دجسملا يف ناويحلا ةلاض نع لاؤسلا يرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 يهو « ةلعلل قحلي : ليق ؟دجسملا يف بهذ ولو « عاتملا نم اهريغ نع لاؤسلا هب

 دعق هريغ يف وأ < هيف عاتم هل بهذ نم نأو ٠ «اذهل نبت مل دجاسملا نإف» : هلوق

 . هيلإ نيلخادلاو نيجراخلا لأسي دجسملا باب يف

 نم هيف امل ؛ هعنمي عناملا ّنأكو « دجسملا يف نآرقلا نايبصلا ميلعت ىف ًاضيأ فلتخاو

 مكنايبصو مكنيناجم مك دجاسم اوبنج» : ةلثاو ثيدح يف هنع يهنملا تاوصألا عفر

 . هجام نباو « «ريبكلا» يف يناربطلاو , قازرلا دبع هجرخأ . «مكتاوصأ عفرو

۹ 



 مازح نب ميكحو ةريره يبأ اثيدح 14521541١ دجاسملا باب 5 ةالصلا باتك  ؟

 يف ٌعاَتْبَي وأ , عيب نم ُمُتيَأَر اذإ» : لاق هلك هللا لرو نأ : غو ا 11
 يذمرتلاو . يئاسنلا هاور . «كتراجت هللا َحَبْرَأ ال : هلاولوقف؛ ؛دجسلا

 را ~ ںی

 . هنسحسو

 وأ ‹ ٌعيبي نم متيأر اذإ» : لاق م

 هاور. «كتراجت هللا حيزا ال : هلاولوقف ؛ ؛دجسملا يف) يرتشي : (عاتبي

 . (هنسحو يذمرتلاو « يئاسنلا

 ؛ ًارهج لوقي , كتراجت هللا حبرأ ال : يرتشملاو عئابلا نم لكل لوقي نأ هيف كلذ
 نبت مل دجاسملا نإف» : فلس اميف هلوق يه :'ةلعلاو « كلذل لعافلل ًارجز
 . ًاقافتا لقعلب هنأ : يدرواملا لاق ؟عيبلا لقعتي لهو ‹ «كلذل

 دوداحلا ماقُت ال» : و هللا لوئسر لاق : لاق مازح نب ميكح نعو 247

 . فيعص دنس دواد وبأو دمحأ هأور . «اهيف داقتسي الو < دجاسملا يف

 هو يع و ياسا وعول

 ؛ ىيحيو « دلاخو « هللا دبع : مهلك نويباحص دالوأ ةعبرأ هلو « نيسمحخو عبرأ

 داقتسی الو ؛ دجاسملا يف دودحلا ماقت ال : لک هللا e لاق : لاق) ماشهو

 هاورو : (فيعض دنسب دواد وبأو دمجأ هاور) اهيف دوقلا ماقي ر : ىأ :(«اهيف
 ص

 ي یا م دویب نباو « مكاحلا

 ل هللا لوسر نأ) ةريره يبأ : يأ : (هنعو)

0١ 



 ةشئاع اثي لح - ۲٤٤ ۳ دجاسملا باب - ٦ ةالصلا باتك ١

 . هدانسإب سأب ال : «صيخلتلا» يف فنصملا لاقو

 ةداقتسالا ميرحت ىلعو « دجاسملا يف دودحلا ةماقإ مرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 « قدنخلا موي دْعَس بيصأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 74
3h 

 : هللا لوسر هيلع برضف  0 eيبس وم 5 3
 ها

 مضب ؛ ذاعم نبا وه : (دْعَس بيصأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ا يدر دو يو ا ب

 ا موق ىف ًافيوش ؛ ًاعاظن ماد 2038 الج هللا لوسر هامسو

 همد اقري ملف« ‹ هلحكأ يف قدنخلا موي او ادخار ak ةباحصلا رابك

 موي) ةرجهلا نم سمخ ةنس ةدعقلا يذ رهش يف يفوت « رهش دعب تام ىتح
 ؛ دجسملا يف ةميخ) هيلع بصن : يأ : ( ب هللا لوسر هيلع برضف « قدنخلا

 . (هيلع قفتم) هدوعيف « لي هنم ًابيرق هناكم نوكيل : ْيأ : (بيرق نم هدوعيل
 . ًاحيرج ناك نإو « هيف ضيرملا ءاقبو « دجسملا يف مونلا زاوج ىلع ةلالد هيف

 . ةالصلا نم تعنم نإو « ةميخلا برضو

 ةشبحلا ىلإ ُرُظْنَأ انأو « ينرّتسي هي هللا لوئمر تيأر : تّلاق اهنعو - 4

 . هيلع قفتم . ثيدحلا «... دجسملا يف نوبعلي

 انأو ‹ ينرتسي فج هللا لوسر تيأر : تلقا اع نع : ی (اهنعو)

٤| 



 ةشئاع ثيدح 64 دجاسملا باب 5 ةالصلا باتك ١

 يف نيب دق : (هيلع قفتم . ثيدحلا ,. . . دجسملا يف نوبعلي ةشبحلا ىلإ ٌرظنأ

 يف نوبعلي : ملسمل ةياور يفو « بارحلاو قردلاب ناك مهبعل نأ يراخبلل ةياور

 . ديع موي ناكو : يراخبلل ةياور يفو « بارح لاب دجسملا

 رستم الإ eA N يدلل ليزر ىو وا

 رك ذُيَو عفر نأ هللا نذأ ٍتويب يف : ىلاعت هلوقف « نآرقلا امأ « ةنسلاو نآرقلاب

 ٠ . [55 :رونلا] € هّمْسا اهيف

 تق دلا «مکنایبص مک دجاسم اوبنج» : ثيدحبف ةنسلا امأو

 فرُع الو « هاعدا اب حيرصت ةيآلا يف الو ء هيف سيلو « فيعض ثيدح هنأب

 ا مثيف خيراتلا
 اودا ىف تا ةشئاعو « دجسملا جراخ ناك مهبعل نأ يكح دقو

 يف مهبعل مهيلع ركنأ رمع نأ اذه  ثيدحلا قرط ضعب يف تبث ا دودرم

 : رمعل لاق غلي هنأ هظافلأ ضعب يفو « «مهعد» : غي يبتلا هل لاقف ٠ دجسملا

 رمع نأكو « «ةحمس ةيفينحب تثعب ينأو ‹ ةحسف اننيد يف نأ دوهيلا ملعتل»

 يفاني ددشتلاو قمعتلا نأ لي هل نيبف دجاسملا هيزنت يف لصألا ىلع ىنب

 رفتغي هنإ : يربطلا لوق عفدي اذهو , ريسيتلاو ليهستلا نم كي ه ظ
 بعللا نإ : e ES رخل 4 احلل

 بورخلا عضاوم ىلع ناعجشلا بيردت هيف لب ؛ ًادرجم أبعل سيل بارح اب

 جاتحيو « نيملسملا ةماع عمجت يتلا ةحلصملا نم كلذ يفف . ودعلل دادعتسالاو

 . دجسملا يف اهلعف زيجأف « نيدلا ةماقإ يف اهيلإ

 د و هتعيرش ةدعاق

to 



 ةشئاع ثيدح 06 دجاسملا باب 1 ةالصلا باتك ۲

 زاوج ىلع ةلالد هيفف « ةيبنجأ يهو نوبعلي مهو مهيلإ ةشئاع رظن اّمأو ؛ اذه

 تجرخ ادإ مهرظنت امك“ مهدارفأل ليصفت نود نم سانلا ةلمج ىلإ ةأرملا رظن

 , واحبك ةلسلا نع قرات يتايو ءفاقرطلا يف : ةاقالملا دنعو دجسملا يف ةالصلل

 ي تا دا ق ن1 56 اتم وو نأ ءانطر - 14

 رسكب : (ءابخ اهل ناك ءادوس) ةمألا : (ةديلو نأ) ةشئاع : يأ (اهنعو)

 الإ نوكت ال : ليقو « هريغ وأ « ربو نم ةميخلا : ةدودمم ةزمهف ةدحومو ةمجعملا ءاخلا

 قفتم . ثيدحلا«.. . يدنع ثدحتف « ينيتأت تناكف ؛ ‹ دجسملا يف) رعش نم

 يحل تناك ءادوس ةديلو نأ : ةشئاع نع «يراخبلا» يف هتمرب ثيدحلاو :(هيلع

 نم رمحأ حاشو اهيلع مهل ةيبص تجرخف مهعم تناكف « اهوقتعأف برعلا نم
 امحل هتبسحف « ىقلم وهو « ةايدح ترمف « اهنم عقو وأ « هتعضوف : تلاق «رويس

 ىتح « ينوشتفي اولعجف ؛ هب ينومهتاف هودجي ملف هوسمتلاف : تلاق « هتفطخف

 عقوف : تلاق « هتقلأف ةايدحلا ترم ذإ ؛ مهعم ةمئاقل ىنإ « هللاو : تلاق « اهلبق اوشتف

 . اذ وه اهو « هنم ةئيرب انأو متمعز « هب ينومتمهتا يذلا اذه : تلقف « مهنيب

 يف ءابخ اهل ناكف : ةشئاع تلاق ‹ تملسأف قلي هللا لوسر ىلإ تءاجف : تلاق

 : تلاق الإ « سلجت الف : تلاق « يدنع ثدحتف ينيتأت تناكف « شفح وأ « دجسملا

 يناجن رفكلا ةراد نم هنإ الأ انبر بيجاعت نم حاشولا مويو

 اذهب ىنتثدحف ؟اذه تلق الإ نيدعقت ال كنأش ام : اهل تلق : ةشئاع تلاق

 00 . ثيدحلا : هلوقب فنصملا هيلإ راشأ يذلا اذهف . ثيدحلا

(of 



 : ١ سنأ ثيدحح "71 .دجاسملا باب - 5 ةالصلا باتك " 

 هل سيل نمل دجسملا ىف ليقملاو تيبملا ةحابإ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 ةميخلا برض زاوجو « ةنتفلا نمأ دنع ةأرما وأ ناك الجر « نيملسملا نم نكسم
 . اهوحنو هل

 يف قاصبلا» : قلل للا لوسر لاق: لاق هلع هللا يضر سنأ نعو - ۲4٦

 هيلع قف . «اهنفد اهتراَفكو « ةيطح . دجسملا

 : «سوماقلا» يف : (قاصبلا» : غلي هللا َلوُسَر : لاق ُهْنَع هللا يضر ستا ْنَعَو)
 وهف هيف ماد امو « هنم جرح اذإ مهلا ءام : قازبلاو ناسا زم ردك نابل
 ةئيطخ دجمملا يف) «لفتلا» : ملسلو < «قازبلا» : يراخبلل ظفل يفو « قير

 : (هيلع قفتم . «اهنفد اهترافكو

 دقو . اهرفكي نفدلاو ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا
 هرهاظ نإف ؛ «هم دق تحت وأ « هراسي نع قصبيلف» : ثيدح نم مدقت ام هضراع

 . هريغ وأ « دجسملا ىف ناك ءاوس

 يف نكي مل اذإ اب صوصخم يناثلا نكل « نامومع امه : يوونلا لاق
 . صيصخت نود نم دجسملا يف ناك اذإ ةييصخلا مرهم ىتدو ديلا

 هنفدي مل اذإ ةئيطخ دجسملا يف قاصبلا نوكي امنإ : ضايع يضاقلا لاقو

 ثيدح هل لديو « ثيدحلا لهأ نم ةمئأ اذه ىلإ بهذو ء الف ؛ هنفد دارأ اذإ امأو

 يف عخنت نم» : ًاعوفرم ةمامأ فا ثيدح نم « نسح دانسإب يناربطلاو دمحأ

 ديقب الإ ةئيس هلعجي ملف « «ةنسحف ؛ هنفد نإف ‹ ةئيسف ؛ هنفدي ملف دجسملا

 ئواسم يف تدجو» غ ملسم دنع رد ىلا ثيدح هوحنو « نفدلا مدع
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 سنأ ثیدح - ۷ دجاسملا باب 5 ةالصلا باتك  ؟

 ننس» يفف « فلسلا منهف اذكهو « «نفدت ال دجسملا يف نوكت ةعاخنلا يتمأ

 يسنف ةليل دجسملا يف مخنت هنأ : حارجلا نب ةديبع يبأ نع : «روصنم نب ديعس

 ىتح « اهبلطف ءاج مث « ران نم ةلعش ذخأف « هلزنم ىلإ عجر ىّبح « اهنفدي نأ
 مهف هنأ ىلع لدف . ةليللا ةئيطخ ىلع بتكت مل ثيح ؛ هلل دمحلا : لاقو « اهنفد

 ثيح ةئيطخلا نأ وهو « عمجلا نم اهجو انمدقو « اهكرت نمب ةصتخم ةئيطخلا نأ
 ‹ مدقلا تحتو لامشلا نع ناك اذإ ال « ةلبقلا ةهج ىلإ وأ « نيميلا نع لفتلا ناك

 . هب ديقمو كلذب صصخم اذه ثيدحلاف

 هام و دخلا 505 اهنفد نم : يأ  دارملاو :روهمجلالاق

aEل يار ا  

 1 1 ص

 سائلا ىهاَبَتَي يد ) اسلا موقت وقت ال» : 4 ا هللا لوشر لاق : هنعو €۷

 يو يم

 . ةميزخ نبا هَحَّحَّصَو  يذمّرتلا الإ ةسمخلا ا (دجاّسَملا يف

 | ےس ا لور لاف ن يأ : (هنعو) ر

 سو ےس
 ىتح . ةعاسلا موقت اال» :

 نسحأ يدجسم : دحاو لوقي نأب : («دجاسملا يف سانلا) رخافتي : (ىهابتي

 هححصو « يذمرتلا الإ ةسمخلا هجرسأ) كلذ نيغو زو لع كاج نم

 ذخؤي دق , «ةعاسلا موقت ال» : هلوقو « ةوبنلا مالعأ نم ثيدحلا : (ةميزخ نبا

 نأك ؛ لعفلاب وأ ٠ تفرع امك  لوقلاب امإ « ىهابتلاو . اهطارشأ نم هنأ هنم

 ةمهفم ةلالد هيفو « كلذ ريغو هئانب عفرو هدجسم نييزت يف دحاو لك غلابي
 الو , دجاسملا دييشت بحي ال هللا نأو « ةعاسلا طارشأ نم هنأو « كلذ ةهاركب

 . ةعاطلاب الإ ‹ اهترامع
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 سابع نبأ ثيادح 6 دجاسملا باب ۔ ١ ٦ . ةالصلا باتک ۔ ٣

 » : قلك هللا لوسر لاق : لاق اًمِهْنَع هللا يضر ساب 58 نعو - "1

 : نابح نبا EE e ا «دجاَسَملا دييشتب ترم

 ترمأ ام» : ال هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 لاق ثيدحلا مامتو : (نابح نبا هححصو « دواد وبأ هجرخأ . «دجاسملا دييشتب

 نبا مالك نم جردم اذهو . ىراصنلاو دوهيلا اهتفرخز امك ؛ اهنفرخزتل : سابع نبا
 . ليئارسإ ينب ب وذح وذحت ةمألا هذه نأ نم ةيوبنلا رابخألا نم همهف هنأك ؛ سابع

 . «حرشلا» يف اذك ؛- صحلا وهو  ديشلاب هنييزتو ءانبلا عفر : دييشتلاو
 هب ىلطي ام وهو « ديشلاب هالط : هديشي طئاحلا داش : «سوماقلا» يف يذلاو

 . هامسم نم ءانبلا عفر لعجي ملف « ىهتنا . هوحنو صج نم طئاحلا

 تفرخز امك : سابع نبا لوقل ؛ ميرحتلا وأ « ةهاركلا يف رهاظ ثيدحلاو

 ءانب نم دوصقملا سيل هنأ كلذو « مرحم مهب هبشتلا نإف ؛ ىراصنلاو دوهيلا

 عوشخلا نع بولقلا لغشي اهنييزتو « دربلاو رحلا نم سانلا نكت نأ الإ دجاسملا
 . لطاب بارحم ا نييزت زوجي هنأب لوقلاو « ةدابعلا مسج حور وه يذلا

 الو . دقعو لح يذ يأرب نكي مل نيمرحلا نييزت نإ : «رحبلا» يف يدهملا لاق

 ةنذاؤم ريغ نم ةربابجلا لودلا لهأ هلعف اغإو « ءاملعلا نم : يأ ؛ اضر توكس

 مالك وهو ء اضر ريغ نم ءاملعلاو نوملسملا تكسو « لضفلا لهأ نم دحأل
 ناك ول هنإف ؛ كلذ نسحي ال هنأب راعشإ «ترمأ ام» : ا

 أ

 ال هدجسم نأ : رمع نبا ثيدح نم يراخبلا جرخأو . ص

 دزی ملف « ‹ لخنلا بشخ هّدّمُعو , ديرجلا هفقسو « نبللاب ًاينبم يي
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 سنأ ثيدح _ ۹ دجاسملا باب 5 ةالصلا باتك  ؟

 نبللاب قي هللا لوسر دهع يف هئانب ىلع هانبو رمع هيف دازو « ًائيش ركب وبأ هيف

 هناردج ىنبو « ةريبك ةدايز هيف دازف نامثع هريغ مث « ًابشخ هدمع داعأو ديرجلاو

 . جاسلاب هفقسو « ةشوقنم ةراجح نم هدمع لعجو « صحلاو ةشوقنملا راجحألاب

 كرتو «دصقلا دجاسملا ناينب يف ةنسلا نأ ىلع لدي اذهو : لاطب نبا لاق

 هدنع لاما ةرثكو همايأ يف تاحوتفلا ةرثك عم رمع ناك دقف ؛ اهنيسحت ىف ولغلا

 ناك لخنلا ديرج نأل ؛ هديدجت ىلإ جاتحا امنإو هيلع ناك امع دجسملا ريغي مل

 وأ ءرمحت نأ كايإو ءرطملا نم سانلا نكأ : هترامع دنع لاق مث « همايأ يف رخن دق

 يضتقي ال اب هنسحف رثكأ هنمز يف لاملاو نامثع ناك مث « سانلا نتفتف ! رفصت

 ديلولا دجاسملا فرخز نم لوأو « هيلع ةباحصلا ضعب ركنأ كلذ عمو « ةفرخزلا

 نع ملعلا لهأ نم ريثك تكسو ةباحصلا رصع رخاوأ يف كلذو « كلملا دبع نبا

 . ةنتفلا نم ًافوخ ؛ كلذ راكنإ

 يلع تضرُع» : هلي هللا َلوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر سنا نعو - ۹

 5 «ِدِجْسَملا نم ْلْجَّرلا اهُجرخُي ةاذقلا ىَتَح ‹ يُمأ ُروُجَأ

 ةييرخ دا هج هيرغتساو يذمرتلاو

 روجأ يلع تضرع» : غي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 يذمرتلاو « دواد وبأ هاور . «دجسملا نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا ىَّتح « يتمأ

 لك يف ةلمعتسم يه « ةاصح ةنزب ؛ ةاذقلا : (ةميزخ نبا هححصو « هبرغتساو

 نم لجرلا هجرخي ام نأب رابخإ اذهو « ًاريسي ناك اذإ هريغو تيبلا يف عقي ءيش

 يدري ام اوا هو ا ف 31 هرجا ءرشحو: لق نوع كحسلا
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 ا سس سي سس يح يس ب سلا س7 سس سا سس ةداتق يبأ ثيدح _ ۰ دجاسملا باب 5 ةالصلا باتك ۲

 . دجسملا ىلإ ةاذقلا لاخدإ رازوألا نم نأ هموهفمب ديفيو « نينمؤملا

 لحد اًذإ» : غلي هللا ُلوُسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر ةَداَتَق يبأ نعو ۰

 لخد اذإ» : غي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو)
 ثيدحلا : (هيلع قفتم . «نيتعكر يلصي ىّتح « سلجي الف ؛ دجسملا مك دحأ

 ةيحت امهو « نيتعكر هتالص دعب الإ , دجسملا ىلإ لخادلا سولج نع ىهن
 الج هلوقب اولدتساو بدن هنأ ىلإ روهمجلا بهذو « كلذ بوجو هرهاظو ؛ دجسملا

 هلع لاق هنأبو « امهتالصب هرمأي ملو ‹ «تيذآ دقف ؛ سلجا» : ىطختي هأر يذلل

 . «قدص نإ حلفأ» : اهيلع ديزأ ال : لاقف ةسمخلا ناكرألا هملع نمل

 يف امهالص هنأ زوجي هنإف ؛ امهلصي مل هنأ ىلع ليلد ال هنأب دودرم : لوألا

 . باقرلا ىطختي ءاج مث « دجسملا فرط

 هنأ نم عنام الو . اهوحنو زئانجلا ةالصك ركذ ام ريغ بجو دق هنأب : يناثلاو ظ
 . اهب ف

 هيفو « ةهاركلا تقو ولو ءاش تقو يأ يف امهيلصي هنأ ثيدحلا رهاظ مث

 يف دجسملا لخد نم امهيلصي ال هنأ «ةدمعلا حرش يشاوح» يف هانررقو فالخ
 « هب ةدراولا رماوألا ةرثكل ؛ رهاظلا وه امهبوجو نأ ًاضيأ انررقو « ةهاركلا تاقوأ
 : ةعامج لاقو « امهيلصيف موقي نأ هل عرشي ال ؛امهلصي ملو سلج اذإ هنأ هرهاظو

 لخد هنأ رذ بأ ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نبا هاور امل ؛ كرادتلا هل عرشي

 . «امهعكراف مق» : لاق ال : لاق «؟نيتعكر تعكر» : يب يبنلا هل لاقف « دجسملا

 ؟همب



 ةداتق ىبأ ثيدح _ ۰ دحاسملا باب ۔ ٦ ةالصلا باتک ۔ ۲

 نم ينأي ام كلذكو « سولجلاب توفت ال دجسملا ةيحت : نابح نبا هيلع مجرتو
 لب ؛ ةدايزلا بناج يف هل موهفم ال , «نيتعكر» : هلوقو ينافطغلا كيلّس ةصق

 دقو : «حرشلا» يف لاق « ةدحاو ةعكرب ةيحتلا ةنس ىدأتت الف ؛ ةلقلا بناج يف

 لكك يبنلا نأل ؛ كلذو « فاوطلا هتيحتف ؛ مارح لا دجسملا دجسملا مومع نم جرخأ

 . فاوطلاب هيف أدب
 الف ؛ سلجي مل هنإ : لاقي دقو . «يدهلا» يف ميقلا نبا هركذ اذكه : تلق

 مارح لا دجسملا لخادلاو « سلج نمل عرشت اغإ ةيحتلا ذإ ؛ مارحلا دجسملل ةيحت

 . ىلص دقو الإ سلجي الف ؛ ماقملا ةالص ىلصي مث « فاوطلاب أدبي

 ةالص هل عرشي هنإف « فاوطلا لبق دوعقلا دارأو مارحلا دجسملا لخد ول ؛ معن

 لصي مل ويك هنأل ؛ ديعلا ةالص اونثتسا دق كلذكو ‹ دجاسملا نم هريغك ةيحتلا

 هنأ هقح يف ققحتي ىتح ‹ سلج ام قلي هنأب هنع باجيو « اهدعب الو « اهلبق

 يف ديعلا ىلص هنإف ؛ دجسملا ىلإ وأ « ةنابجلا ىلإ لصو لب ؛ ةيحتلا كرت
 لخدو دجسملا ىلإ لصو لب ؛ دعقي ملو « ةدحاو ةرم هدجسم

 ظ . ديعلا ةالص ىف

 لخادلا لغتشا اذإ اًمأو « اذإ دجسم تسيل ْذِإ ؛ اهل ةيحت الف ؛ ةنابجلا اّمأو

 نع هئزجت اهنإف ؛ اهيف لخديف ةضيرفلا تميقأ دقو لخدي نأك  ةالصلاب
 ةالص الف ؛ ةالصلا تميقأ اذإ» : ثيدحب اهنع يهنم وه لب ؛ ةيحتلا يتعكر

 . «ةبوتكملا الإ
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 ةريره يبأ ثيدح  ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ةالصلا ةفص باب ۷

 ىلإ تْمق تْمَق اَذإ» : لاق قالو ىلا نأ : هنع هللا يضر ةَريِرْه يبأ نع ۲٥١

 نم َكَعَم رست ام ارقا مث بكف ؛ هللا لبق علما مث « ءوُضْولا عبْسُأَ ةالّصلا
 مث ءامئاق لدغ یتح قرا مث ءاعكاَر نمط یتح عكرا مث« َنآرقلا

 دج مث ًاسلاجج نئَمْطَت ىَّنح . فرا مث « ًادجام ٌنئَمْطَت ىتح « ادْما
 : ُةَعْبَسْلا هجرخأ . هاَهّلُك كتالص يف كلذ ْلَعْفا مث . ادا نمط ىتسح
 : هلثمو « هأمئاق َنئَمْطَت ىَّتَح» : ملْسُم داْسِإب ُهَجاَم نالو . يراحُبْلل ظْفَللاَو

 يف ءيسملل ًابطاخم : (لاق هو يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 نأ مدقت : (ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ») عفار نب دالخ وهو « هتالص

 ام أرقا مث) مارحإلا ةريبكت : (ربكف « ةلبقلا لبقتسا مث) همامتإ ءوضولا غابسإ
 هرمأل بجو ول ذإ ؛ حاتفتسالا ءاعد بجي ال هنأ هيف : (نآرقلا نم كعم رسيت

 ىتح « عكرا مث) هقيقحت ىتأيو « ةحتافلا ريغ نآرقلا نم هئزجي هنأ هرهاظو « هب

 ”- نم : (عفرا مث) هيف نانئمطالاو عوكرلا باجيإ هيف : : (اعكار نئمطت

 هيف : (ًادجاس نئمطت ىّتح « دجسا مث) عوكرلا نم : (امئاق لدتعت ىتح)

 مد دوجسلا نم : (عفرا مث) هيف نانئمطالا بوجوو دوجسلا بوجو ًاضيأ
 نئمطت ىتح) ةيناثلا : (دجسا مث) ىلوألا ةدجسلا دعب : (اسلاج نئمطت
 اك ر ةوالاتو ناق تالا تاك ر نم ةعكر اصف لاک: ادجاس
 نانئمطاب ةدجس مث نيتدجسلا نيب اضولجو ةنينأمطو ادعو هنم الادتعاو

 نم ركذ ام عيمج : يأ : (كلذ لعفا مث) ةلماك ةعكر ةفص هذهف « ىلوألاك
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 ملع امل ؛ ىلوألا ةعكرلاب ةصوصخم اهنإف ٤ مارحإلا ةريبكت ا لاعفألاو لاوقألا

 هجرخأ . «اهلك) كتالص تاعكر يف : (كتالص يف) اهراركت مدع نم ًاعرش

 : (يراخبلل) انه هقاس يذلا : (ظفللا) اذه : (و) ةبراقتم ظافلأب : (ةعبسلا

 دانسإب : يأ ؛ (ملسم دانسإب) ةريره يبأ ثيدح نم : يأ : (هجام نبالو) هدحو

 : يراخبلا ظفل يف هلوق نم اضوع : («امئاق نئمطت ىتح») ملسم لاجر هلاجر

 عوكرلا نم لادتعالا دنع نانئمطالا باجيإ ىلع لدف . «لدتعت ىتح»

 : هلوق يف ام هجام نبا هجرخأ ام لثم : يأ : (هلثمو)

YoYنئمطت ىَنَح» : ناب ¿ ناو« دمخ نع عفاَر نْب ةَعافر ثيدَح يف  

 . «امئاق

 ! «ماظعلا عجرت ىتح « كَبلص 1 مقأف» ERY ىفو

 ةالّص متن ال اهَّنِإ» : عفاَر نب ةعاقر ثيدَح نم َهْواَد يبأو ّيِئاَسَنْللَو

 یلاَعت هلا ربك مش لَم هل رم امك موو غيني ىح مك دحأ

 ر ر ن سرس

 هللا دّمحاف الإ أرقاق ؛ نارو َكَحَم ناک نإف» : اهيفو « هْيلَع ( ينْثُيو هدمحيو

 . (ُهلْلَهَو هرمکو

 . «هللا ءاّش اَمبَو « باتكلا ٌمأب أرقا مث» : َدْواَد يبآلَو

 . «(تئش امب ب مشا : ناّبح نبالو

 دهش « يراصنأ يباحص : (عفار نبا) وه « ءارلا رسكب : (ةعافر ثيدح يف)
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 ١ ١ عفار نب ةعافر ثيدح ةالصلا ةفص ساب ۷ ةالصلا باتك - ؟

 هنإف : (نابح نباو . دمحأ دنع) ةيواعم ةرامإ لوأ ىفوتو ‹ نيفصو لمجلا

 ىتح « كبلص مقأف : دمحأل ظفل يفو . «ًامئاق نئمطت ىتح») : ظفلب امهدنع

 لاح هيلع تناك ام ىلإ عجرت عوكرلا لاح تضفخنا يتلا : يأ : («ماظعلا عجرت
 ةعافر ثيدح نم دواد يبأو يئاسنللو) لادتعالا لامكب كلذو « ةءارقلل مايقلا

 امك ءوضولا غبسي ىَّتح « مك دحأ ةالص متت ال اهنإ») ًاعوفرم : يأ : (عفار نبا
 مارحإلا ةريبكت : (ىلاعت هللا ربكي مث) ةدئاملا ةيآ يف : (ىلاعت هللا هرمأ

 دارملا نأب رعشي (نآرق كعم ناك نإف» : هلوق نأ الإ « ةحتافلا ةءارقب : (هدمحيو)

 دمحلا قلطم بوجو هنم ذخؤيف ؛ حاتتفالا ءاعد وهو « ةءارقلا ريغ «هدمحي» : هلوقب

 : (اهيفو) اهب : («هيلع ينثيو) كلذ يف مالكلا يتأيو « مارحإلا ةريبكت دعب ءانثلاو
 2 ًارقاف ؛ ؛ نآرق كعم ناك نإف») ةعافر نع دواد يبو يئاسنلا ةياور ىف : یا

 نأ رهظألاو دمحلا ظافلأ : يأ أ : (هللا دمحاف) نآرق كعم نكي مل نإو : يأ : (الإو

 لدف « هللا الإ هلإ ال : لوقب : («هللهو) ربكأ هللا : ظفلب : (هربكو) هلل دمحلا : لوقي
 ةياور نم : يأ : (دواد يبألو) هظفحي نآرق هل سيل نمل ةءارقلا ضوع هذه نأ ىلع
 : («تشش اب مث » : نابح نبالو . «هللا ءاش امبو ؛ باتكلا مأب ارقا مث») ةعافر

 هيلعت ىلع لمتشا دقو « هتالص ءيسملا : ثيدحب فرعي ليلج ثيدح اذه
 ىلإ مئاق لكل ءوضولا بوجو ىلع لدف ؛ هب الإ متت ال امو « ةالصلا يف بجي ام
 دارملاو « [5 : ةدئالا] 4ةالصلا ىلإ متمق اذإ# : ةيآلا هيلع تلد امك وهو « ةالصلا

 ةياور يراخبلا ةياور هتلمجأ ام لصف دقو « هريغ نم فرع امك < ًاثدحم ناك نمل
 بديو «ههجو لشي ؛ هللا ةرمأ امك ءءوضولا غي ىقح» طفلي ىتانينلا

 . «نيبعكلا ىلإ هيلجرو « هسأرب حسميو « نيقفرملا ىلإ

۲ 



 عفار نب ةعافر ثيدح _ ۲ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 اذه نوكيو ‹ قاشنتسالاو ةضمضملا بوجو مدع ىلع لد ليصفتلا اذهو

 ٠ بدنلا ىلع درو ثيح ؛ امهب رمألا لمح ىلع ةنيرق

 ‹ هبوجو مدقت دقو « مارحإلا ةريبكت لبق ةلبقلا لابقتسا باجيإ ىلع لدو
 . بكارلا لفنتملل لابقتسالا وفع نايبو

 يناربطلا ةياور اهظافلأ نييعت ىلعو « مارحإلا ةريبكت بوجو ىلع لدو

 نبا اهححص ىتلا هجام نبا ةياورو . «ربكأ هللا : لوقي مث» : ظفلب ةعافر ثيدحل

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ : ل

 ثيدح نم رازبلا هجرخأ هلثمو . (ربكأ هّللا» : لاق مث « هيدي عفرو ًامئاق لدتعا

 ىلإ ماق اذإ ناك وَ هنأ : ملسم طرش ىلع حيحص دانسإب « مالسلا هيلع ىلع

 . ظفللا اذه مارحإلا ةريبكت نم دارملا نأ نيبي اذهف ؛ «ربكأ هللا» : لاق ةالصلا

 اهريغ وأ « ةحتافلا ناك ءاوس « ةالصلا يف نآرقلا ةءارق بوجو ىلع لدو

 ةيأور نكلو « «نآرق كعم ناك نإف» : هلوقو « «نآرقلا 0 كعم رسيت ام» : هلوقل

 ماب أرقا مث» : نابح ¿ن نباو « دمحأ دنعو « «باتكلا ماب ًارقاف» : ظفلب دواد يبأ

 ةحتاف ىلصملا ضرف باب : نابح نبا هل مجرتو . «تئش ٠ اب ارقا مث ءنآرقلا

 رسيت ام» : هلوق لمحي « نارقلا مأب ةياورلا حيرصت عمف . ةعكر لك يف باتكلا

 غلو هنأ لمحي وأ ٠ اهل نيملسملا ظفحل ةرسيتملا تناك اهنأل ؛ ةحتافلا ىلع «كعم

 ظفحي وهو « كلذك ناك نمو « ةحتافلا ظفحي ال هنأ بطاخلا لاح نم فرع

 : هلعف نم« ديمح يبأ ثيدح نم « نابح نب راو « ةميزح

 رسيت ام دارملا نأ وأ « ةحتافلا نييعت ثيدحب خوسنم هنأ وأ « هأرقي نأ هلف « اهريغ

 ‹ ةحنافلا تنيع اهنإف ؛ نابح نباو «دمحأ ةياور هديؤيو « ةحتافلا ىلع داز اميف
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 عفار نب ةعافر ثيدح 267 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك " 

 ملو , «رسيت ام» : لاق ثيح يوارلا نأ ا ودا سناب تاو

 . اهنع لهذ « ةحتافلا ركذي

 وأ « هللا ءاش امبو « باتكلا مأب» : هلوقل ؛ اهعم ةحتافلا ريغ باجيإ ىلع لدو

 هام مث

 . (كسس

 ال هنأو « لينهتلاو ريبكتلاو دمحلا هئزجي نآرقلا ظفحي مل نم نأ ىلع لدو

 ظافلألا نييعت درو دقو« صوصخم ظفل الو . صوصخم ردق هنم هيلع نيعتي
 الو لوح الو « ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هللا دمحلاو « هللا ناحبس : لوقي نأب

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 نايب دمحأل ظفل يفو « هيف نانئمطالا بوجوو « عوكرلا بوجو ىلع لدو
 نكمو ‹ كرهظ ددماو ‹ كيتبكر ىلع كيتحار لعجاف « تعكر اذإف» : لاقف ؛ هتيفيك

 . «يخرتستو كلصافم نئمطت ىتح « عكرتو « ربكت مث» : ةياور يفو « «كعوكر

 ىلعو ؛امئاق باصتنالا توجو یاو: عوكرلا نم عقرلا بوجو ىلع لدو
 دانسإب اهنإ : فنصملا لاق دقو . «امئاق نئمطت ىتح» : هلوقل ؛ نانئمطالا وجو

 طرش ىلع يهف « يراخبلا طرش ىلع دانسإب ًاضيأ جارسلا اهجرخأ دقو « ملسم

 نع يئاسنلا ةياور اهتلصف دقو « هيف ةنينأمطلاو « دوجسلا بوجو ىلع لدو

 ‹ هتهبجو ههجو نكمي ىتح « دجسيو ربكي مث» : ظفلب ةحلط يبأ نب قاحسإ
 0 ( يخرتستو هلصافم نئمطت ىتح

 ءربكي مثا» : يئاسنلا ةياور يفو < نيتدجسلا نيب دوعقلا يوجو ىلع لدو

٤ 



 عفار نب ةعافر ثيدح _ ۲ ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتك  ؟

 :ةياور يفو < «هبلص ميقيو هتدعقم ىلع ادعاق یونس تقع هار عفريف

 دوعقلا ةئيه نأ ىلع لدف « «ىرسيلا كذخف ىلع سلجاف « كسأر تعفر اذإف»

 . ىرسيلا شارتفاب نيتدجسلا نيب
 الإ ‹ هتالص تاعكر ةيقب يف ركذ ام لك لعفي نأ بجي هنأ ىلع لدو

 . ةعكر لوأ ةالصلا يف لوخدلاب صاح اهبوجو نأ مولعم هنإف ؛ مارحإلا ةريبكت

 رسيت ام ريسفت نم تفرع ام ىلعو « ةعكر لك يف ةءارقلا باجيإ ىلع لدو
 ‹ ةعكر لك يف اهعم ءاش ام ةءارق بجتو « ةعكر لك ىف ةحتافلا بجتف « ةحتافلاب

 . برغملا نم ةثلاثلاو « نيترخآلا يف ةحتافلا ادع ام باجيإ ىلع مالكلا ىتأيو

 بوجو ىلع هب لالدتسالا ءاملعلا نم رركت « ليلج ثيدح اذه نأ ملعاو

 . هيف ركذي مل ام لك بوجو مدعو « هيف ركذ ام لك

 : هقاس هنألف ؛ بجاو هيف ركذ ام لك نأ ىلع لالدتسالا امأ

 . «هيف ركذ اجب الإ ‹ ةالصلا متت نل» : هلوق دعب

 رمألا ظفلب هب

 ميلعت ماقم ماقملا نألف ؛ بجي ال هيف ركذي مل ام لك نأب لالدتسالا امأو

 نع نايبلا ريخأت هيف ناكل ؛ بجي ام ضعب ركذ كرت ولف « ةالصلا يف تابجاولا

 . عامجإلاب زوجي ال وهو « ةجاحلا تقو

 ضراع نإ مث « دئازلاب اهنم ذخأ ؛ حيحصلا ثيدحلا اذه ظافلأ ترصح اذإف

 ؛ هنم ىوقأ ليلد « بوجولا مدع وأ « ثيدحلا اذه ظافلأ هيلع لادلا بوجولا

 نأ لمتحا ؛ ثيدحلا اذه يف ركذي مل ءيشب رمأ ةغيص تءاج نإو « هب لمع

 ىلع ءاقبلا لمتحاو « بدنلا ىلع ةغيصلا لمح ىلع ةنيرق ثيدحلا اذه نوكي
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 ركذت ملو  اهيلع قفتملا تابجاولا نمو« هب لمعلل حجرم ىلإ جاتحيف « رهاظلا
 . ةينلا - ثيدحلا اذه يف

 «ةالصلا ىلإ تمق اذإ» : هلوق : لوقي نأ ا جرحا يف اذك : تلق

 ؛ «أضوتف» : هلوقو « ءيشلا لعف ىلإ دصقلا الإ ةينلا سيل ْذِإ ؛ اهباجيإ ىلع لاد
 ملو ‹ هيلع قفتملا اا نم: يأ ؛ريخألا دوعقلاو : لاق مث هل ادصاق : يأ

 ىلع ةالصلاو ‹ ريخألا دهشتلا هيف فلتخلا نمو : لاق مث « ثيدحلا ىف هركذي

 . ةالصلا رخأ يف مالسلاو « هيف بب ىبنلا

 لعج ربك اذإ ! لك هللا لوسر تيأر : لاق يدعاسلا ديمُح يبأ نعو - ۲

 عفر اذإف ٌةرهظ َرصَم مث « هّيعبكر نم هيدي نكمل کر اذاو : هيبكنم وذَح هيدي
 شرم َريَغ هيدي عضو دجس اذإف ؛ هناكَ راقف لک دوخي ىّتح « یوتسا هسأر

 نيتعكرلا يف ذ سلج اذإو « ةلْبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتساو ء امهضباق الو

 محا ةعكّرلا يف س اذإو « ىنمُيلا بّصَنو ىرسُيلا هلجر ىلع سلج

 يراخبلا هجرخأ . هنادعقم ىلع دعقو . ىرخألا بّصتو ىَرْسُيلا هلجر

 دبع نب ديمح وبأ وه : (يدعاسلا) ريغصتلا ةغيصب : (ديمح يبأ نعو)

 وبأ وهو  ةدعاس ىلإ بوسنم « يدعاسلا يجرزخلا يراصنألا دعس نب نمحرلا

 . ةيواعم ةيالو رخأ تام : هتينك هيلع تبلغ « ىندملا « جرزخلا

 : يأ : (هّيدي لعج) مارحإلل : يأ : (ٌرّبك اذإ 2 هلآ لوسز تيار :لاق)

 وه اذهو : (هّيبكنم) ةمجعملا لاذلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : : (یذَح) هيفك

 هنايب مدقت : (هيتبكر نم هيدي نكمأ عكر اذإو) مارحإلا ةزيبكت دنع نيديلا عفر

٦ 
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 ىلع كيتحار لعجاف ؛ تعكر اذإف» : هتالص ءيسملا ثيدحل دمحأ ةياور يف

 ةلمهم داصف ءاهلا حتفب : (رصه مث) «كعوكر نكمو . كرهظ ددماو ‹ كيتبكر

 يفو « سيوقت ريغ نم ءاوتسا يف هانث : يأ : يباطخلا لاق : (هرهظ) ءارف ةحوتفم

 ريغ : ةياور يفو « هانعمب وهو  نونلاو ةلمهملا ءاح اب « ىنح مث : يراخبلل ةياور
 : يأ : (هسأر عفر اذإف) هعباصأ نيب جرفو : ةياور يفو « هبوصم الو ‹ هسأر عنقم

 انبر مهللا « هدمح نمل هللا عمس» : لاقف - : دواد وبأ داز : (ىوتسا) عوكرلا نم

 امهب يذاحي ىتح : ةدايز ديمح نب دبعل ةياور يفو « هيدي عفرو «دمحلا كل
 . ةراقف عمج ءار هرخآ فاقلاو ءافلا حتفب : (راقف لك دوعي ىتح) ًالدتعم هيبكنم
 ربع ىتلا يهو : (هناكم) ءافلا ىلع فاقلا يدقتب ةياور اهيفو « رهظلا ماظع يهو
 هيدي عضو ؛ دجس اذإف) «ماظعلا عجرت ىتحا) : هلوقب ةعافر ثيدح ىف اهنع

 الو) هيعارذ شرتفم ريغ : نابح نبا دنعو ءامهل : يأ :(شرتفم ريغ

 ىتأيو : (ةلبقلا هيلجر عباصأ فارطأب لبقتساو) هيلإ امهمضي نأب : (امهضباق
 يف سلج اذإو) «مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» : ثيدح حرش يف هنايب

 بصنو ىرسيلا هلجر ىلع سلج) طسوألا دهشتلا سولج : (نيتعكرلا
 فرسملا هلجر مدق) ريخألا دهشتلل : (ةريخألا ةعكرلا يف سلج اذإو , ىنميلا

 . (يراخبلا هجرخأ . هتدعقم ىلع دعقو « ىرخألا بصنو

 هتالص امهيف ًافصاو ؛ ًالعف هنع يورو « ًالوق هنع يور اذه ديمح ىبأ ثيدح

 2 هيبكنم وذح هيدي عفري مارحإلا ة ةرسكت دنع ناك هنأو ؛ ا : هتالص نایب هيفو « قي

 يذلا وهو « ريبكتلل نراقم نيديلا عفر نأو « ةالصلا لاعفأ نم كلذ نأ ىلع ليلد هيفف

 ريبكتلا ىلع عفرلا يدقت درو دقو « دواد يبأ دنع رجح نب لئاو ثيدح هيلع لد

۷ 
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 . هيدي عفر مث ءربك : ظفلبو . ربك مث « هيدي عفر : ظفلب دروف « هسكعو

 ىلع عفرلا دقت : يناثلاو « ريبكتلل عفرلا ةنراقم : لوألا : نالوق ءاملعللو
 . هتفص هذهف « عفرلا ىلع ريبكتلا يدقتب دحأ لقي ملو ؛ ريبكتلا

 : «جاهولا مجنلا» هحرشو «جاهنملا» يفو

 نأ : رمع نبا نع ناخيشلا هاور امل ؛ هئادتبا عم - حصألا وهو - هعفر : لوألا

 ‹ هثادتبا عم هؤادتبا نوكيف . ردك نسج هيكدع واج ةياند عفري ناك ال يبنلا

 متأ ؛ سكعلاب وأ « عفرلا مامت لبق ريبكتلا نم غرف نإف ؛ هئاهتنا يف باحصتسا الو

 . عفرلا مدتسي ملو « هيدي طح ؛ امهنم غرف نإف ءرخآلا

 ابأ نأل « امهلسرأ غرف اذإف ؛ ناتراق هاديو « ربكي مث « ربكم ريغ عفري : ىناثلاو
 نم هليلدو ‹ خيشلا هراتخاو « يوغبلا اذه ححصو « نسح دانسإب كلذك هاور دواد

 ظ . رمع نبا ةياور نم «ملسم»

 دعب امهطحيو « هئاهتنا عم هزاهتتنا 59 ريبكتل ءادتبا عم عفري : ثلاثلاو

 ‹ فنصملا هححصو « هعم ناكف « ‹ ريبكتلل عفرلا نأل « هغارف لبق ال « ريبكتلا غارف

 ةلدألا تلدو « اهتلدأو « لاوقألا قيقحت هيفو . هظفلب ىهتنا . روهمجلا ىلإ هبسنو

 ظ . همكحب ءيش نيعتي الف ؛ هيف ريخلا لمعلا نم هنأ

 : ةعامجو ‹ يراخبلا خيش يديمحلاو « يعازوألاو « دواد لاقف ؛ همكح امأو

 وف نيديلا عفر ىور هنإ : فنصملا لاق هنإف ؛ يج هلعف نم هتوبثل ؛ بجاو هنإ

 يقهيبلا ىورو « ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا مهنم « ًايباحص نوسمخ ةالصلا لوأ

 ءافلخلا وج هللا لوسر نع اهتياور ىلع قفتا ةنس ملعت ال : لاق مكاحلا نع
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 هر نامل مهدعب نمف « ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا مث « ةعبرألا

 وبأ انذاتسأ لاق امك وه : يقهيبلا لاق « ةنسلا هذه ريغ ؛ ةعساشلا دالبلا يف

 لاق دقو « توبثلا اذه مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا تبث ين كف نوبجوملا لاق « هللادبع

 . بوجولاب انلق اذلف « «ىلصأ نیر امك اوصف 1

 « يلع نب ديزو « روهمجلا هيلعو « ةالصلا ننس نم ةنس هنإ : مهريغ لاقو

 ‹« بهاذملا لهأ نم ةعبرألا ةمكألا تلاق هبو « ىيحي د مامإلاو ‹ رصانلاو < مساقلاو

 ىور نم نأ فرعت اذهبو « يداهلا الإ ء ةنس سيل هنإ : لوقيو « هيف فلاخخي ملو

 . ملع الب لقنلا ممع دقف ؛ هب نولوقي ال مهنأ ةيديزلا نع

 ا هنأ ديفت هذه ديمح يبأ ةياورف « عفرلا نوكي لحم يأ ىلإ امأو ؛ اذه

 تذحخأ هبو « دضعلاو فتكلا مظع سأر عمجم : بكنملاو « نيبكنملا لباقم

 نب لئاو ثيدحل ؛ هينذأ عورف امهب يذاحي ىتح « عفري هنإ : ليقو ؛ ةيعفاشلا

 رهظب يذاحي هنأ دارملا نأب نيثيدحلا نيب عمجو . هينذأ ىذاح ىتح : ظفلب رجح

 دواد ىبأ دنع لئاول ةياور هل لدت امك « نينذألا هلمانأ فارطأبو « نيبكنملا هيفك

NEUE۰  
 هنأك» : دواد يبأ ةياور ناكمإلا اذه رسف دق « «هيتبكر نم هيدي نكمأ» : هلوقو

 مث» : ةياور يف مدقتو « هيف ىباطخلا لوق مدقت « «هرهظ رصه» : هلوقو « «امهيلع ضباق

 ۰ (هبوصم ال ‹ هسأر عنقم ريغ» : ةياور يفو « هانعمب وهو ‹ نونلاو ةلمهملا ءاحلاب ؛ «ىنح

 دارملا « «راقف لك دوعي ىتح» : هلوقو «- قبس دقو  «هعباصأ نيب جرفو» : ةياور يفو

 . «هعضوم وضع لك عقي ىّتح « امئاق ثكمي مث» : ةياور هرسفتو « لادتعالا لامك هنم

۹ 



 يلع ثيدخح 4 ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك ۔ ۲

 اهانت ىلع ليلو ريغ ااو ٠ طر الا سرلا: قوسراخلا غك هركذ ىقو
 هلجر بصنيو « ضرألا ىلإ هكروب يضفي : يأ ؛ كروتي ةريخألا ةسلجلا يف هنأو

 ا ا هيي ءاملعلا نيب فالخ هيفو « ىنميلا

 . هعبات نمو

 ناك هنأ : هِي هللا لوسر نع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو ٤

 «. . . ضرألاو تاومّسلا َرَطَف يذلل يهجو تهَجو» : لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإ
 انأو يّبر تْنَأ « تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ مهلا « نيملْسُلا نم . .. : هلوق ىلإ
 ا ل

 + هك هللا لوسر نع هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو)

 8 .. ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو» : لاق ةالصلا ىلإ ماق

 نأ : ناتياور هيفو : (نيملسملا نم ...» : هلوق ىلإ) يتدابعب تدصق : يأ

 ءانقأ اهيلاو«ةنملسلا نم:انأوو: ع ةياورورو ةيآلا ظفلي ءئيملسلا لوأ انآو ::لوقب
 ىلإ ... كدبع انأو يبر تنأ ٠ تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ مهللا) فنصملا
 يل رفغاف « يبنذب تفرتعاو ‹ يسفن تملظ» : هماقت : (ملسم هاور . «هرخآ

 ال  قالخألا نسحأل يندهاو « تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ ء ًاعيمج يبونذ
 الإ اهئيس ينع فرصي ال ء اهئيس ينع فرصاو « تنأ الإ اهنسحأل يدهي
 كب انأ . كيلإ سيل رشلاو ؛ كيدي يف هلك ريخلاو . كيدعسو كيبل « تنأ

 . «كيلإ بوتأو كرفغتسأ « تيلاعتو تكرابت « كيلإو
 ¢ قبس لاثم ريغ نم امهقلخ ًادتبا يأ ؛ «ضرألاو تاومسلا رطف» . هلوقو

۷۰ 



 يلع ثيدح _ ٤ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك  ؟

 انأ امو» : ةدايزو ٠ مالسإلا وهو « قحلا نيدلا ىلإ الئام : يأ ؛ «ًافينح» : هلوقو

 برقتي ام لكو « ةدابعلا : كسنلاو « هانعمل ًاضيأو « فينحلل نايب « «نيكرشملا نم

 : هلوقو « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم ةالصلا ىلع هفطعو « هللا ىلإ هب

 ءامهب صتخت او امهل كلاملا وه : يأ ' هلل ىتومو ىتايح : يأ ؛ « يتامتو يايحمو»

 ١ ملعلا خف ی ملاع عمج : نيملاعلاو كلا : نرلا ‹ «نيملاعلا بر» : هلوقو

 وأ , هلك قلخلا : ملاعلا : «سوماقلا» يفو « ليق اذك , تاقولخا عيمجل مسا وهو

 . مساي ريعو « هريغ نونلاو واولاب لعاف عمجي الو « كلفلا نطب هاوح ام

 ‹ صاصتخالا هنم موهفملا « «نيملاعلا بر» : هلوقل ديكأت « «هل كيرش ال» : هلوقو

 تملظ» : هلوقو « تاقولخلا عيمجل كلاملا : يأ ؛ «كلملا تنأ مهللا» : هلوقو

 ميقأ : «كيبل» ىنعمو « ةرفغملا لاؤس ىلع همدق « هسفن ملظب فارتعا , «يسفن

 ‹ كرمأ دعسأ : يأ ؛ «كيدعسو)» ةرركتم ةماقإ كرمأ لاثتماو . كتعاط ىلع

 ريخ لك نأب رارقإلا : «كيدي يف هلك ريخلا» ىنعمو ؛ ًارركتم ًاداعسإ هعبتأو

 سيل رشلاو» ىنعمو « ىلاعت هيدي يف وهف « هلوصو وجرمو « دابعلا ىلإ لصاو

 بر اي : لاقي الف ؛  كيلإ فاضي : يأ هب كيلإ برقتي ام سيل : يأ ؛ «كيلإ
 كب انأ» ىنعمو « بيطلا ملكلا هيلإ دعصي امنإ هنإف ؛ كيلإ دعصي ال : وأ ءرشلا

 : «تكرابت» ىلعمو « كب يقيفوتو <« كيلإ يئاهتناو يئاجتلا فا ؛«كيلاإو

 . اقلطم حاتفتسالا يف لاقي ام اذهف ؛ كدنع ريخلا تبث وأ « ءانثلا تققحتسا

 : (ليللا ةالص يف) وي هلوقي ناك : (كلذ ّنأ) : ملسمل : يأ : (هل ةياور يفو)

 نأو « ةبوتكملا يف لاقي هنأ : ةيزخ نباو « يعفاشلا نع «صيخلتلا» يف فنصملا لقنو

 اذه اهب صتخم هنأ لمتحي انه همالك ىلعف « اهيف درو مالّسلا هيلع ىلع ثيدح
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ةالصلا ةفص باب- 7م ٠ ةالصلا باتك ۲

 . هدافأ ام لوق وأ « ريبكتلا بيقع هلوق نيب دبعلا ريخي هنأو « ماع هنأ لمتحيو « ركذلا

 ربك اذإ ل هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو

 عاب ! مُهللا : لوقأ» : لاقف « هتاف أرقي نأ َلْبَق ةَهْيَنُه تكس « ةالّصلا يف
 نم ينّقن ! مُهَّللا « برغملاو قرشملا نيب تالعاب امك ياياطخ َنْيَبو ينْيب

 ياياطخ نم ينلسغا ! مهللا « سئادلا نم ضيبألا وَلا ىي امك ياياطتخ
 . هيلع قفتم . (دربلاو جلغلاو ء ءاملاب

 يف ربك اذإ ناک هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يب نعو)

 ةيتحت ةانثمف نونف ءاهلا مضب : (ةهينه تكس) مارحإلا ةريبكت : يأ : (ةالصلا

 هتوكس نع : يأ : (هتلأسف أرقي نأ لبق) ةفيطل ةعاس : يأ ؛ ءاتف ةحوتفم ءاهف

 اهب دارملا ةدعابملا : (ياياطخ نيبو ينيب دعاب ! ّمُهّللا : لوقأ» : لاقف) هيف لوقي ام
 قرشملا نيب تدعاب امك) اهنم ىتأي امع ةمصعلا وأ ءاهنم لصح ام وحم

 ينقن ا مُهّللا) هاياطخو وه عمتجي ال ؛ برغملاو قرشملا عمتجي ال امكف : (برغملاو

 نونلاو ةلمهملا لادلا حتفب : (سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك ؛ ياياطخ نم
 ةلازإلا هذهب اياطخلا ينع لزأ : دارملاو « خسولا هنأ «سوماقلا» يف « ةلمهم نيسف

 وب

 ( ةدرب عمج : : كيرحتلاب : («دربلاو جلثلاو ء ءام اب ياياطخ نم ينلسغا | مهللا)

 . يديألا "امهلمعتست مل ناءام امهنأل وأ « ديكأت دربلاو جلثلا ركذ : يباطخلا لاق

 اع وكت عذلا بوثلا نإف ؛ وح ما ةياغ نع كلذب ربع : ديعلا قيقد نبا لاقو

 . (هيلع قفتم) رخأ لاوقأ هيفو « ءاقنلا ةياغ ىف نوكي ةيقنم ءايشأ ةثالث

 ! [اهمعتست نإ ءام] : (ةيراجتلا) ةعبط ىفو « [اهلمعتست نأ ءام] : (حيبص) ةعبط يف (#)
 . (رشانلا) . خل اذه ىلع اهانتبثأف
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 رمع ثيدح 5 ةالصلا ةفص باب ٠  ةالصلا باتك ۲

 هنأو ؛ 2 ةءارقلاو ةريبكتلا نيب ركذلا اذه لوقي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 وأ « مالسلا هيلع يلع ثيدح ىف يذلا ءاعدلاو « ءاعدلا اذه نيب يعل ريك
 ظ ا

 ؛ كك دمحبو مهللا كناحببس : لوقي ناک هنأ : هنع هللا يضر رمع نعو - 65

 كوم داب ما اور كريغ هلإ الو « كدَج ىلاعتو « كّمسا كرابتو

 . افوقومو ًالوصوم ينطقرا دلاو

 مارحإلا ةريبكت دعب : يأ : (لوقي ناك هنأ : هنع هللا يضر رمع نعو)

 كرابتو) كدمحب اسيلتم ينوك لاح كحبسأ : ىأ (كدمحبو ّمُهّْللا كناحبس)

 . (عطقنم دنسب ملسم هاور . َكريغ هلإ الو « كلج ىلاعتو « كمسا

 . رمع نع حص دق : مكاحلا لاق

 يف هب حتفتسي ناك هنأ رمع نع حص دق هنإ : «يوبنلا ي يدهلا» يف لاقو

 ‹ عوفرملا مكح يف هجولا اذهب وهو « سانلا هملعيو « هب رهجيو « لي يبنلا ماقم

 الجر نأ ولو ءرمغ نع يور ام ىلإ بهذأف انأ امأ : دمحأ مامإلا لاق اذلو

 لوقلاو « ةريثك ظافلأ هجوتلا يف درو دقو « انسح ناكل ؛ يور ام ضعبب حتفتسا

 تهجو) نيبو اذه نيب عمجلا اّمأو . نسح لوق اهنيب دبعلا ريخي هنأب

 يف يناربطلا هاور ؛ رمع نبا ثيدح يف درو دقف ؛ مدقت يذلا 2... يهجو

 هاورو : يأ ؛ ملسم ىلع فطع : (ينطقرا دلاو) فعض هتاور يفو « «ريبكلا»

 نم مكاحلاو « دواد وبأ هجرخأو ءرمع ىلع : (افوقومو ًالوصوم) ينطقرادلا

 : لاق ؛ ةالصلا حتفتسا اذإ هيي هللا لوسر ناك : اعوفرم ةشئاع ثيدح
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 ةشئاعو ديعس يبأ اثيدح _ ۲۸۰۲۷۰ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۲

 . دواد وبأ هلعأو , عاطقنا هيفو « تاقث هدانسإ لاجرو « ثيدحلا « «. . . كناحبس»

 يوقلاب سيل : ينطقرادلا لاقو

 ناكو : هيفو . ةسمخلا دنع ًاعوفرم يرلخلا ديعس يبأ نع هوحنو - ۷
 نم« مزا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا للاب ذوعأ» : ا دعب لوقي

 .«هثفَنو , هخفنو « هزمه

 دنع اعوفرم يردخلا ديعس يبأ نع) رمع ثيدح وحن : يأ : (هوحنو)

 مهلاوقأل : (عيمسلا هللاب ذوعأ» : ريبكتلا دعب لوقي ناكو : هيفو . ةسمخلا
 موجرملا : (ميجرلا ناطيشلا نم) مهرئامضو « مهلاعفأو < مهلاوقأب : (ميلعلا)

 : هب دارملاو « ةمجعملا ءاخلاف ءافلاف نونلاب : (هخفنو) نونجلا هب دارملا : (هزمه نم)

 . ءاجهلا : هب دارأ هنأكو « رعشلا : هب دارملا ةثلثملاو ءافلاو نونلاب : (هثفنو) ربكلا

 ًاضيأ اهنأ رهاظلاو « ةريبكتلا دعب اهنأو , ةذاعتسالا ىلع ليلد ثيدحلاو
 . اهلبق وهو « ةءارقلا ذوعت اهنأل ؛ ةيعدألاب هجوتلا دعب

 ةالّصلا حتفتسي لي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 مل عكر اذإ ناكو « [7 : ةحتافلا] «نيملاعلا بر هلل دمحلا» ب ةءاّرقلاو « ريبكتلاب
 مل ؛ عوكرلا نم عر اذإ ناكو , كلذ نْيب ْنكلو « ُهبَوِصُي ملو « ُهّسأر صخشي

 ىّتح « ْدُجْسي مل « دوجسلا نم ُهَسأر عفر اذإ ناكو « امئاق يوتسي ىّتح « دُجْسي .

 ىرْسُيلا هَلِجر شرفي ناكو « ةّيحّتلا نيتعكر لک يف لوي ناكو « اسلاج يوتلمي
 لجل رب اا ین ذاطيشلا لف نع يلو ناار: ییا يعلو
 . ةَلع هلو « ملْسُم ُهَجَّرْخَأ . ميلستلاب ةالّصلا متي ناكو « مّبَسلا شارتفا هيعارذ
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 ةشئاع ثيدح ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 : يأ : (حتفتسي و : هللا لوسر ناك : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 يف ظفللا اذهب درو امك ؛ ربكأ هللا : لوقي : یا (ريبكتلاب ة ةالصلا) حتتفي

 حاتتفالا ة ةريبكت اهل لاقيو < مارحإلا ةريبكت دارملاو « ميعن ميعن : ىبأل «ةيلحلا»

 :(دمحلا# ب) ةءارقلا حتفتسيو . ئا ةالصلا ىلع ا بروصنم : : (ةءارقلاو)

 مل ؛ عكر اذإ ناكو « [” : ةحتافلا] (نيملاعلا بر هلل) ةياكحلا ىلع لادلا مضب

 : (هسأر) ةلمهم داصف ناتمجعم ءاخف نيشف ةيتحتلا ةانثملا مضب : (صخشي

 واولا رسكو ةلمهملا داصلا حتفو اضيأ اهمضب : (هبوصي ملو) هعفري مل: يأ

 « ةيوستلا وهو « عفرلاو ضفخلا نيب لب ؛ اغيلب اضفخ هضفخي مل : يأ ؛ ددشملا

 ناكو) عفرلاو ضفخلا نم روكذملا نيب : يأ : (كلذ نيب نكلو) هلوق هل لد امك

 يف مدقت : (امئاق يوتسي ىّتح « دجسي مل ؛ عوكرلا نم) هسأر : يأ : (عفر اذإ

 عفر اذإ ناكو) «امئاق لدتعت ىتح « عفا مث» : بابلا لوأ ىف ةريره ىبأ ثيدح

 امهنيب : (ىكوتسي ىتح) ةيناثلا : (دجسي مل) لوألا : يأ : (دوجسلا نم هسأر

 لك يف لوقي ناكو) (اسلاج نئمطت ىتح « عفرا مث» : مدقتو : (اسلاج)

 ىفف « ىتأي امك ؛ هلل تايحتلاب دهشتي : يأ : (ةيحتلا) امهدعب : ئأ : (نيتعكر

 شرب نانيتكو): ريالا: الا ضو ظسوألا دالا عا لاو الا

 تاسلجلا عيمج ىف هسولج اذه نأ : هرهاظ : (ىنمُيلا بصنيو ىرسيلا ةلجر

 ةبقُع نع ىهني ناكو) | ناميلا ایسار نرمل هلو ىلع سابو نکا يآ

 ىهنيو) اهريسفت ىتأيو 4 ةلحومف فاقلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب , : (ناطيشلا
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 ةشئاع ثيدح - ةالصلا ةفص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 رسفو « هدوجس ىف امهطسبي نأب : (عبسلا شارتفا هيعارذ لجرلا شرتفي نأ

 هجرخأ . ميلستلاب ةالصلا متخي ناكو) هظفلب ةياور يف دروو « بلكلاب عبسلا
  يازلاو ميجلاب  ءازوجلا يبأ ةياور نم ملسم هجرخأ هنأ : يهو : (ةلع هلو « ملسم
 ‹ ةشئاع نم عمسي مل ءازوجلا وبأ « لسرم' وه : ربلا دبع نبا لاق « ةشئاع نع

 . ةبتاكم يعازوألا قيرط نم ملسم هجرخأ هنأب : ًاضيأ لعأو

 مدقتو « ةالصلا يف لوخدلا دنع ريبكتلا نييعت ىلع ةلالد هيف ثيدحلاو

 . ةءارقلاو اهلوقب لدتساو ؛بابلا لوأ ةريره يبأ ثيدح يف ؛ هيف مالكلا
 يبأو « سنأ لوق وهو « ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نأ ىلع ؛4... دمحلا»ب

 . ثيدحلا اذه مهتجحو « نورخآو « ةفينح وبأو « كلام هب لاقو « ةباحصلا نم

 ال ء اهسفن ةروسلا : (نيملاعلا بر هلل دمحلا# ب اهدارم نأب هنع بيجأ دقو

 يف كلذ تبث امك « (نيملاعلا بر هلل دمحلا# ب : ىمست ةحتافلا نإف ؛ ظفللا اذه

 يتأيو « ةحتافلا نم تسيل ةلمسبلا نأ ىلع هيف ةجح الف ؛ «يراخبلا حيحص١
 ال هعوكر يف هنأ ىلع مالكلا مدقتو « ًابيرق سنأ ثيدح ىف ىفوتسم هيلع مالكلا

 : هلوق ىلإ . . . هسأر عفر اذإ ناكو : هلوق ىلع مدقت امك « هضفخي الو « هسأر عفري

 يف هظفل ىتآلا هلل تايحتلاب فورعملا ءانثلا اهب دارملاو « ةيحتلا : لوقي ناكو

 ‹ريخألاو ء طسوألا دهشتلا ةيعرش هيفف « ىلاعت هللا ءاش نإ دوعسم نبا ثيدح

 يف ةالصلا لامجإل نايب هنإ : لاقي نأ الإ « لعف هنأل ؛ بوجولا ىلع لدي الو

 لاعفأ باجيإب لاقي وأ « ةبجاو بجاولا نايبل لاعفألاو « ابوجو اهب رومأملا نآرقلا

 ‹ نيدهشتلا يف فلتخا دقو ؛ «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : كَم هلوقل ؛ ةالصلا

 2. ءالك



 ةشئاع ثيدح _ ۸ ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك ۔ ۲

 يتأيو « بجاو ريخألاو « ةنس لوألا : ليقو « ناتنس : ليقو « نابجاو : ليقف

 . ريخألا دهشتلا ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ دوعسم نبا ثيدح يف مالكلا

  هانررق امك ؛ ثيدحلا اذهب بوجولاب لاق نم لدتسا هنإف ؛ طسوألا امأو

 لاق نمو . ثيدحلا «هلل تايحتلا : لقيلف مك دحأ ىلص اذإ» : ا هلوقبو

 ‹ وهسلا دوجسب هربجو ؛ هئادأل دعي مل« هنع اهس امل ا هنأب لذا ةدنس اهتأب

 اذه در دقو « ناكرألا نم هريغو عوكرلاك ‹ وهسلا دوجس هربجي مل ؛ بجو ولو
 يف لحد ىتح ( يسن نإف ؛ ركذلا عم بوجولا نوكي نأ زوجي هنأب لالدتسالا

 ظ ظ . وهسلا دوجس هربج « رخأ ضرف

 هنأ ىلع لدي ام « ىنميلا بصنيو ىرسيلا هلجر شرفي ناكو : اهلوق ىفو

 . ةيوداهلا هيلإ بهذ دقو , دهشتلا لاحو « نيتدجسلا نيب ويب هسولج ناك
 اذه لعجف « نيسولجلا نيب قّرف مدقت يذلا ديمح يبأ ثيدح نكلو « ةيفنحلاو

 « ىرسيلا هلجر ميدقت : ريخألا سولجلا ةفص لعجو « نيتعكرلا دعب سولجلا ةفص
 و و اا دوت وا ىلا بصنو

 . اهيف ريخلا لاعفألا نم

 : نيريسفتب ترسفو  دوعقلا يف : يأ ؛ ناطيشلا ةبقع نع ىهني : اهلوق يفو
 ةدعتلا كه نكر يقف ىلع يعاب سلو هذ شرف هنآ :امهدحا
 هنع ىهنملا اولعج وأ « ءاعقإ : ىمست هذهو « ريخألا ريغ دوعقلا يف ةلدابعلا اهراتخا

 « ضرألا يف هيتيلأ لجرلا قصلي نأ يهو ؛ ءاعقإ : ًاضيأ ىمستو « ةيناثلا ةئيهلا وه

 . بلكلا يعقي امك ؛ ضرألا ىلع هيدي عضيو « هيذخفو هيقاس بصنيو
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 رمع نبا ثيدح 4 : ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ١

 . ىهن دقو « دوجسلا لاح ضرألا ىلع امهطسب هنأ مدقت نيعارذلا شارتفاو

  تافتلاك تافتلاو « ريعبلا كوربك كورب نع ىهن ؛ تاناويحلاب هبشتلا نع وي
 ‹« بارغلا رقنك رقنو « بلكلا ءاعقإك ءاعقإو « عبسلا شارتفاك شارتفاو « بلعثلا

 . سمش ليخ بانذأك مالسلا تقو يديألا عفرو

 انور وبلا ا اف ةالصلا متخي ناكو : اهلوق يفو

 ` . ًاقباس هانمدق امب هل لدتسيف « هباجيإ

 اذإ .هيبكذم وذح هيدي عفري ناك الك سلا نأ : َرمُع نبا نعو 6

 ٠ هيلع قفتم . عوكرلا نم ةسأر عفر اذإو « عوكرلل ربك اذإو « ةالّصلا حتتف
 ةلمهملا ءاح لا حتفب : (وذح هيدي عفري ناك ويب يبنلا نأ : رمع نبا نعو)

 يف مدقت : (ةالصلا حتتفا اذإ « هيبكنم) لباقم : يأ ؛ ةمجعملا لاذلا نوكسو
 : (هسأر عفر اذإو) امهعفر : (عوكرلل رّبك اذإو) يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح

 . (هيلع قفتم . عوكرلا نم) هعفري نأ دارأ ا: ئأ

 « مارحإلا ةريبكت دنع امأ « عضاوملا ةثالثلا هذه يف نيديلا عفر ةيعرش هيف

 ةيعورشم ىلع لد ثيدحلا اذهف ؛ هنم عفرلاو عوكرلا دنع امأو  مالكلا هيف مدقتف

 لهأ الإ« كلذ ىلع راصمألا ءاملع عمجأ : يزورملا رصن نب دمحم لاق « كلذ

 . ةفوكلا

 يف يداهلل لدتساو « ةثالثلا عضاوملا يف اقلطم ةيوداهلل هيف فالخلاو : تلق

 .ثيدحلاه مكارأ يل ام» : هلي هلوقب «رحبلا»



 رمع نبا ثيدح 48 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا اتك ۔ ۲

 « دواد وبأو « ملسم هجرخأ . ةرمس نب رباج ثيدح ىلإ ةراشإ وهو : تلق

 : انيدنأب الق للي هللا لوسر عم انيلص اذإ انك : لاق هنع هظفلو « يئاسنلاو

 1 للك هللا لوسر لاقف « نيبناجلا ىلإ هيديب راشأو « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 اونكسا ‹ سمش ليخ بانذأك مكيديأ ىرأ يل ام ؟مكيديأب نوئموت مالع»

 ىلع ملسي مث .هذخف ىلع هدي عضي نأ مك دحأ يفكي امنإو « ةالصلا يف

 كلذ ناك هنأ يف حيرص ثيدح وهو . هظفلب ىهتنا . «هلامشو هنيمي نع هيخأ

 . كلذ يف حيرص هببسو « ةالصلا نم جورخلاو « مالسلا دنع مهيديأب مهئاميإ يف

 ءاميإلا 56 هركنأ ام ىلإ دئاع وهف « «ةالصلا يف اونكسا» : هلوق امأو

 نوكس و تاكرح نم ةبكرم ةالصلا نأ مولعم هنإف ؛ ةالصلا ىف ةكرح لك ىلإ

 ةلفغ اذه ناك نإ : يدهملا مامإلا مالك ىلع« رانملا» يف ىلبقملا لاق « هللا ركذو

 عروأ وهف ؛ رمألا ةقيقح هتفرعم عم ناك نإو « دعبأ دقف ؛ دحلا اذه ىلإ مامإلا نم

 هل دروت نأ نم حضوأ عفرلا رمأو « درجم جاجل اذه يف راثكإلاو « كلذ نم عفرأو

 مل اذلو ؛ عنمت ال ةحص تحصو « ىزاوت ال ةرثك ترثك دقو « تادرفملا ثيداحألا

 دارفأل عقت يتلا رداونلا نم يهف , طقف يداهلل الإ هيف ققحملا فالخلا عقي

 نأ يغبني « ةردان هل الإ مهنم دحأ ام « امهريغو « يعفاشلاو « كلام لثم « ءاملعلا

 . ىهتنا . بنتجتو ‹ هلضف بنج يف رمغت

 ةياورب "اوجتحاو « مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا ادع اميف ةيفنحلا تفلاخو

 نب ءاربلا ثيدحب كلذ ىلع اوجتحاو» : «لينلا» يف يناكوشلا دهتجملا ةمالعلا لاقو )١(
 - ىلإ هيدي عفر ؛ ةالصلا حتتفا اذإ ل هللا لوسر تیار : ظفلب ىنطقرادلاو دواد ا دلع نزاع
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 نم دواد وبأ هجرخأ او . كلذ لعفي هري ملف رمع نبا فلخ ىلص هنأ : دهاجم

 ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع دايز يبأ نب ديزي ةياور نم وهو ! ْدْعَي ملو هينذأ نم بيرق =
 دقو . دايز يبأ نب ديزي لوق نم ربخلا يف جردم (دعي مل مث) : هلوق نأ ظافحلا قفتا دقو . هنع

 اغإ : يديمحلا لاقو . ظافحلا نم مهريعو ريهزو ناحطلا دلاخو يروثلاو ةبعش كلذ نلودب هأور

 يراخبلا هفعض اذكو . حصي ال : لبنح نب دمحأ لاقو ! ديزي ديزيو ؛ ديزي ةدايزلا هذه ىور

 تعمس : ىيحي نب دمحم نب ىيحي لاق . دحاو ريغو يديمحلاو يمرادلاو ىيحيو دمحأو

 ا ل ل ا ل

 لاقو . مصاع نب ىلع لاق اذكهو . اهركذي ناكو نقلت - ةفوكلا لهأ : ىنعي د  هونقل املف ؛ (دوعي

 a (دوعي ال مث) : ثیدحلا يف هلوق رازبلا

 : يناكوشلا لاق ! روكذملا 0 نب هللادبع تد ًاضيأ اوجتحاو

 حيحصتلاو نيسحتلا اذه ضراع هنكلوإ ل مزح نبا هححصو ؛ يذمرتلا هنسح ثيدحلا اذه»

 ES و وا E يدنع تبشي مل: كرابملا نبا لوق

 . تبثي مل هنإ ىنطقرادلا لوقو . حيحصب سیل هنأب دواد يبأ حيرصتو . هل مدآ نب : ىيحي هخيشو

 يول بوب يو و يود

 ىلع ىفخي الو . هلطبت اللع هل نأل ؛ هيلع لوعي ءىش فعضأ ةقيقحلا ىف وهو ! هنم عفرلا دنعو

 نبا ثيدح ادع ام وهو ؛ هفعض ىلع قفتم وه ام اهنم : اهودروأ يتلا ججحلا هذه نأ فصنملا

 . هب لالدتسالا طوقسل ابجوم فالتخالا كلذ نوكي نأ هتياهنو رمألا ةياغ !؟هيف رباكألا

 ال ىتلا ةدايزلل ةنمضتم اهنأل ؛ ضراعت  هنم لادتعالاو عوكرلا ىف عفرلل  ةتبثملا ثيداحألا

 قفتاو « ةباحصلا نم ةعامج اهلقن دقو اميس ال ؛ عامجإلاب ةلوبقم يهو « ديزملا نيبو اهنيب ةافانم

 . ةعامجلا اهجارخإ ىلع

 = ىقهيبلا هجرخأ امك ؛ رمعو « بابلا ثيدح ىف امك ؛ رمع نبا : اهاور نم ةلمج نمف
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 ,دوعي ال مث  حاتتفالا دنع هيدي عفري هلي ىبنلا ىأر هنأب دوعسم نبا ثيدح

 دنع ؛ رجح نب لئاوو « هححصو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور امك ؛ يلعو « متاح يبأ نباو =
 نب سنأو « ملسمو يراخبلا دنع ؛ ثريوحلا نب كلامو « هجام نباو يئاسنلاو دواد یب أو دمحأ

 دعس نب لهسو ديسأ وبأو « دواد ا اھ اا ا

 نبا دنع ؛ رباجو « ينطقرادلا دنع ؛ يرعشألا ىسوم وبأو « هجام نبا دنع ؛ ةملسم نب دمحمو

 قيرط هلو« اضيأ هيحام نيا دع سابع نباو « ًاضيأ هجام نبا دنع ؛ يثيللا ريمعو « هجام

 نم ةرشع يف يدعاسلا ديمح وبأ مهعمو ؛ ةباحصلا نم رشع ةعبرأ ءالؤهف ؛ دواد يبأ دنع ىرخأ

 ‹ نيرشعو ةسمخ عيمجلا نوكيف ؛ يذمرتلا هححصو « يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور امك ؛ ةباحصلا

 لإ راشملا ةرشعلا نم ةملسم نب دمحمو دعس نب لهسو ديسأ وبأ ناك نإ ؛ نيرشعو نينثا وأ
 . تاياورلا ضعب يف امك ؛ ديمح يبأ ةياور يف

 ؛ قباسلا دوعسم نبا ثيدح لثمب ةعامجلا ءالؤه لثم ةياور ةضراعم نم بجعأ تيأر لهف

 ةياور نمضت وهو ؛ ةضراعملاب لوقلا نع عنام دوجو عمو« هيف نيربتعملا ةمئألا رثكأ نعط عم

 . فرضت نضعبب يناكوشلا مالك ىهتنا «!؟مدقت امك « ةدايزلل روهمحلا

 ! ةريثك ًارومأ يسن دق امك عفرلا يسن دق هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نوكي نأ دعبي الو
 : يونكللا يحلا دبعل «دمحم أطوم ىلع دّجمملا قيلعتلا» يفف

  aبتك رظنا مي ميهاربإ هركذ ام : ند ها ناجم الفقه 

 مث نيدشارلا ءافلخلا نع مث قلك يبنلا نع حص دق نيديلا عفر نأل ؛ اهعامس يواسي ال ةلع

 تارقلا نم ى تقف يرش اه كلل ةوعسم نبا نا ىف لز نعال نالا ع
 ن هه لک اا اا ىسقو م نات ةوعللا رهو د ورا ا لا

 مل ام يسنو « ةفرعب بب يبنلا عمج ةيفيك يسنو « مامإلا فلخ نينثالا مايقو « عوكرلا يف
 هللا لوسر أرق فيك يسنو « دوجسلا يف ضرألا ىلع دعاسلاو قفرملا عضو نم هيف ءاملعلا فلتخي
 ؛ ةالصلا يف اذه لثم ىسني نأ دوعسم نبا ىلع زاج اذإف ؟4 ىثنألاو ركذلا قلخ امو : لي

 يونكللا لاق . «!؟نيديلا عفر ىف هلثم زوجي ال فيك 1

 = نأ الإ ؛ وَ هللا لوسر نع امهيلك هكرتو عفرلا توبث وه : بابلا اذه يف ققحتملا ردقلاو»
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 رمع نبأ ثيدح _ ۹ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك  ؟

 ةياورب ضراعم هنألو ؛ هظفح ءاس دقو « شايع نب ركب وبأ هيف لوألا نأب بيجأو

 مهنع قرطلا ةحص مدع عم ؛ ةليلق ةعامج كرتلا ةاورو . ريفغ عمج ةباحصلا نم عفرلا ةاور =

 نذإف . اهب ةجتحم ديناسأب هباحصأو دوعسم نبا نع كرتلا تبث كلذكو . دوعسم نبا نع الإ
 . حجرأو رثكأ لِي يبنلا نع هتوبث نأ الإ ؛ اهكرات مالي ةدكؤم ةنسب سيل عفرلا نأ راتخن .

 نباو « نيكراتلا ةباحصلاب نظلا نسحب , ًارتغم ىواحطلا نع ردص امك ؛ هخسن ىوعد امأو

 . ىهتنا . «ليلغلا يوريو ليلعلا يفشي اب اهيلع نهربمب سيلف ؛ انباحصأ نم مهريغو ينيعلاو مامهلا
 ىلع - دوعسم نبا ثيدح نأ تملع دقف ! لهاست عون ىلاعت هللا همحر هيلإ بهذ اميفو

 : ناوصلاف ؛ ًاتايحأ هلعف امك ًانايحأ هكرت مالسلا هيلع لوسرلا نأ ىلع لدي ال  هتحص ضرف
 وق دوب ايد ووو اعلا يروا ا وو اا

 م

 يبا و اس ديا يراود يي يوما

 : يونكللا يحلادبع

 خياشم ضعب باتك ىلع تفقو» : «نوحشملا كلفلاو نوفدملا زنكلا» بحاص لاق : (ةدئاف)

 يف نيديلا عفر كرت ىلع لالدتسالا : هيف ام بئاجع نمو ؛ فالخ لئاسم هيف ركذ « ةيفنحلا

 تلز امو ! * ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مهل ليق نيذلا ىلإ رت ملأ» : ىلاعت هلوقب تالاقتنالا
 هذنع ںوھی مب «ىبلعثلا ريسفت» ىف ترفظ نأ ىلا بجعتلا ليبس ىلع انبياحصأل كلذ ىكحأ

 : ىلاعت هلوق يف لاق هنأ يضاقلا يخونتلا نع فارعألا ةروس يف ىكح هنأ كلذو « ميظعلا اذه
 يا ةالصلا يف نيديلا عفر ةنيزلاب دارملا نإ : «دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ#

 . يونكللا هركذ ام ىهتنا . «رخآلا فرطلا يف كلذو « فرطلا

 ىف «مارملا لين» يف بيطلا وبأ ركذ دقف ؛ هيلإ بهذ اميف رذع عون يضاقلل دج امبرو : تلق

 : رثوكلا ةروس ريسفت

 بلاط يبا نب يلع نع هيودرم نباو 3 مكاحلاو ) ل يف يقهيبلاو ) متاح يبأ نبا جرخأ»

 = يبر ينرمأ يتلا ةريحنلا هذه ام» : ليربجل ا هللا لوسر لاق ؛ ةروسلا هذه تلزن ال * لاق:
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 رمع نبا ثيدح _ ۹ ةالصلا ةفص باب ۷ ( ةالصلا باتك ۔ ۲

 ‹ مدقم تبثملاو « فان دهاجمو « ناتبثم امهو « كلذل رمع نبا ينبا ملاسو « عفان

 اذإ كيدي عفرت نأ « ةالصلل تمرحت اذإ كبر كرمأي نكلو « ةريحنب تسيل اهنإ : لاقف « «؟اهب =

 ةنيز نإو « ةنيز ءيش لكل نإو : هيفو . . . عوكرلا نم كسأر تعفر اذإو تعكر اذإو تربك
 . ىهتنا . «ةريبكت لك دنع نيديلا عفر ةالصلا

 ! لاحلاب ملعأ هللاو « لاق اميف هل ةجح ناكل حص ولو « حصي ال ثيدحلا اذه نكلو

 - فسوي يبأ يمزالم نمو « هنامز يف خلب خيش  يمخلبلا فسوي نب ماصع ناك ؛ مدقت الو

 ةمالعلا لاق كلذلو ! ةفينح يبأل ادلقم هنوك عم ؛ هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنع هيدي عفري

 : هتمجرت ىف «ةيهبلا دئاوفلا» ىف يونكللا

 نع هب جرخي ال ؛ هفالخ ليلد ةوقل همامإ بهذم ةلأسم يف كرت ول يفنحلا نأ هنم ملعيو»

 كرت فسوي نب ماصع نأ ىلإ ىرت الأ . ديلقتلا كرت ةروص يف ديلقتلا نيع وه لب ؛ ديلقتلا ةقبر

 باحصأ هاكح ام هديؤيو !؟ةيفنحلا يف دودعم وه كلذ عمو ؛ عفرلا مدع يف ةفينح يبأ بهذم

 ىلإو . نيتلقلا ةراهط ىف ىعفاشلا  اموي  فسوي ىبأ ديلقت نم انباحصأ نم ةدمتعملا ىواتفلا

 ةوقل ةدحاو ا نةما لق ا نم للغ نوني توحد اار اج نم کا هللا

 هبشتي نم بجعلا اغإ ! ماوعلا نم مهنإف مهنم بجع الو ؛ هيدلقم ةعامج نع هنوجرخيو « اهليلد
 . «! ماعنألاك مهيشم ىشميو ءاملعلاب

 هنأ ةفينح يبأ نع يور ام ىلإ ةراشإ : «ديلقتلا كرت ةروص يف ديلقتلا نيع وه لب» : هلوق يفو

 . «؟انلق نيأ نم ملعي مل ام انلوقب يتفي نأ دحأل لحي ال» : لاق

 . اذه هلوق يف هل دلقم ًاضيأ وهف  هفالخ ليلدلا نوك ببسب  ةلأسم يف هلوق كرت نمف

 نورفكيو هلاوقأ ضعبب نونمؤي مهف  اهفالخ ليلدلا ناك ولو  هلاوقأ عيمج يف هل نودلقملا امأ
 !! اهضعبب

 : «ىقتنملا» باتك ىلع قيلعتلا ىفو ؛ اذه

 اذه يف مهيققحمو ةيدنهلا رايدلاب فانحألا ةمئأ نم وهو) يروفكرابملا ةمالعلا قاس دقو»

 5 نم اهنم لك دنس ىف ام نيبو « ةياورلا ةهج نم اهدرو « عفرلا نم عنملاب نيلئاقلا ججح (نمزلا
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 رمع نبا ثيدح 484 ظ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۲

 4 ابجاو هاري ل هنأو ؛ ار ام نوكي «  دهاجم هاور أمك ۔ تبث ادإ كلذل هكرت نأبو

 يف ةيارلا بصن» يف يعليزلا ةمالعلا نع هرثكأ ذخأ « ديفم ليوط مالك يف نهولاو فعضلا =

 . «فانحألا هقف ىف ةيادهلا ثيداحأ جيرخت

 يتلا ةنسلا هذهب لمعلا نع سانلا عني سيلو . يفكيو يفشي ام « يراخبلا مامإلا ةلاسر يفو

 ةيبصعلا مهعنمي نكلو ؛ هطوقسو هنهو نيبت ام هريغ وأ « دوعسم نبا ثيدح اهتحص ىف كش ال

 الإ ؛ مويلا سانلا رثكأ ىلع اذه بلغ دقو ! ىده الو ةريصب ريغ ىلع ىمعألا ديلقتلاو « ىوهلاو

 ظ !! ىلاعت هللا همصع نم

 يبنلا ىلإ هعفرو ؛ نيتعكرلا نم ماق اذإ هيدي عفري ناك هنأ : ًاضيأ رمع نبا نع حص دق هنإ مث
 . دواد وبأو يئاسنلاو يراخبلا هاور امك . هي

 ! نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيلفاغلا نم نكت الو هبنتف ؛ اذه لعفي نأ يغبنيف

 هتيشاح يف يفنحلا يداهلا دبع نب دمحم نسحلا يبأ ةمالعلل تيأر ؛ مدقت ام ريرحت دعب مث

 لاق . ةريصب ناسنإلا دادزيل ؛ هلقن تببحأ « هيف نحن اميف ًانسح ًامالك «هجام نبا ننس» ىلع

 : ىلاعت هللا همحر

 نزاع نب ءاربلاو دوعسم نب هللادبع ثيدح ىلإ ريشي) ثيدحلا كلذ نإ : لاق نم لوق امأو»

 ؛ خسن بابلا يف ضرف ول لب ! ليلد الب لوق وهف ؛ مارحإلا ةريبكت ريغ عفر خسان (نيمدقتملا
 عفرلا ةاور نم رجح نب لئاوو ثريوحلا نب كلام نإف ؛ اولاق امم ىلوأ اولاق ام سكعب رمألا نوكيف
 رخأت ىلع ليلد هنم عفرلاو عوكرلا دنع عفرلا امهتياورف ؛ هرمع رخآ هلي يبنلا عم ىلص نم
 فيك . عفرلا كرت خوسنملا نوكي نأ يغبنيف ؛ خسن كانه ناك نإف ! هخسن ىوعد نالطبو « عفرلا

 ‹ ربكلا نس ىف هرمع رخآ يف تناك اهنأ ىلع اهولمحف ؛ ةحارتسالا ةسلج اذه كلام ىور دقو

 هاور يذلا عفرلا نوكي ال نأ يضتقي اذهو ! ةنس نوكت الف , ًادصق قي يبنلا اهلعف ام سيل يهف

 كلامل قلي لاق دقو ! ضقانتلا نم بيرق خوسنم هنأب لوقلاف . مهدنع هرمع رخآ هنوكل ؛ ًاخوسنم
 . هنم دوصقملا ىهتنا . ٠ . يلصأ ينومتيأر امك اولص» : هباحصأو

 ! قيفوتلا يلو هللاو  ًاعبط يدنع  قيقحتلا ةياغ يف مالك وهو
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 ديمح ىبأ ثيدح ۔ ٠۰ ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك ١

 تبث ولو « ىعفاشلا لاق امك ؛ تبثي مل .  دوعسم نبا ثيدح وهو  ىناثلا نأبو

 نولعفي اوناك ةباحصلا نأ لاله نب ديمحو « نسحلا نع يراخبلا لقن دقو

 نب يلع هخيش نع لقنو «ادحأ نسحلا نثتسي ملو : يراخبلا لاق « كلذ

 ؛ هنم عفرلاو « عوكرلا دنع مهيديأ اوعفري نأ نيملسملا ىلع قح : لاق هنأ ىنيدملا

 ‹ ةباحصلا ىف نعط دقف ؛ ةعدب هنأ معز نمو : لاق « هنامز لهأ ملعأ ىلع ناكو

 : هلوق هل لديو

 يذاحي ىتح « هيدي عفري : دواد ىبأ دنع  ديمُح یبا ثيدح ىفو _۔ ۰

 مهب يذاحي ىتح « هيدي عفري : دواد ىبأ دنع  ديمُح ىبأ ثيدح ىفو)

 هيف سيل نكل « يراخبلا ةياور نم ديمح ىبأ ثيدح مدقت : (ربكي مث« هيبكنُم

 تابثإ هيفف ؛ دواد يبأ دنع هثيدح فالخب « مارحإلا ةريبكت دنع الإ عفرلا ركذ

 ناك : دواد ىبأ دنع ظفار مع نا ثيدح هدافأ امك ؛ عضاوملا ةثالثلا يف عفرلا

 امهب يذاحي ىتح « هيدي عفرو « امئاق لدتعا ةالصلا ىلإ ماق اذإ « هِي هللا لوسر

 : همامت ‹ ثيدحلا « هيبكنم امهب يذاحي ىتح « هيدي عفر عكري نأ دارأ اذإف ؛ هيبكنم

 هيدي عضوو « عنقي ملو « هسأر بوصي ملف « لدتعا مث « عكرو « «ربكأ هللا» : لاق مث

 عجر ىّنح « لدتعاو « هيدي عفرو « (هدمح نمل هللا عمس» : لاق مث « هيتبكر ىلع

 عضاوملا ةثالثلا ىف هيدي ي hl : هعفر دافأف . ثيدحلا « الدتعم هعضوم ىلإ مظع لك
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 رجح نب لئاوو ثريوحلا نب كلام ائيدح 7572075١ ةالصلا ةفص ناب -۷ ةالصلا باتك ۔۲

 نأ ديفيل ؛ ثيدحلا :  ربكي مث : هلوق دعب  لوقي نأ فنصملا ىلع ناكو

 عفرلا الإ هيف سيل ديمح يبأ ثيدح نأ مهوتي دق هنإف ؛ هعيمج هب لالدتسالا

 ظ ظ ظ : هلوق نأ امك ؛ مارحإللا ةريبكت دنع

 ١ لاق نكل « َرَمُع نبا ثيدح وحن رْيَوُحلا نب كلام نع ملسلو- :

 .ِهْيَنْدَأ عورق مهب يذاحي ىّتح
 يف عفرلا يف : يأ : (رمع نبا ثيدح وحن ثريوحلا نب كلام نع ملسلو)

 : (هينذأ عورف) نيديلا : يأ : (امهب يذاحي ىتح : لاق نكل) عضاوملا ةثالشلا

 ضعبلا بهذف“ ظفللا اذه يف ديمح يبأو « رمع نبا ةياور فلاخف « امهفارطأ
 : اولاقف امهنيب نورخآ عمجو « اهيلع ًاقفتم اهنوكل ؛ رمع نبا ةياور حيجرت ىلإ

 يبأ ةياورب كلذ اوديأو « نينذألا هلمانأ فارطأبو « نيبكنملا هيفك رهظب يذاحي

 اذهو . هينذأ هيماهبإب ىذاحو « هيبكنم لايح تناك ىتح : ظفلب لئاو نع دواد

 هدي عضوف ٠ ل هللا لوسر عم تْيلَص : لاق رْجُح نب لئاو نعو 2 ۲

 . ةَميَرْخ نبا ُهَجَرْخَأ . هردص ىلع ىرْسُيلا هدي ىلع ىتْمُيلا

 نونلا حتفو ءاهلا مضب دينه وب وه « ةزمهف فلأو واولا حتفب : (لئاو نعو)
 لئاو دفو « تومرضح كولم نم هوبأ ناك « يمرضحلا ةعيبر نبا : (رجح نبا)
 هلآو هيلع هللا ىلص هنإ : لاقيو « ملسأف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع

 ضرأ نم رجح نب لئاو مكيلع مدقي» : لاقف همودق لبق هباحصأ رشب ملسو
 ‹ «كولملا ءانبأ ةيقب وهو , هلوسر يفو « لجو زع هللا يف ًابغار « اعئاط « ةديعب
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 رجح نب لئاو ثيدح _ ۲ ةالصلا ةفص باب / ةالصلا باتك ۲

 هل طسبو « هسفن نم هاندأو هب بحر ملسو هلآو هيلع هللا یلص هيلع لحد املف
 ىلع هلمعتساو « «هدلوو لئاو ىلع كراب ! َمُهَّللا» : لاقو هيلع هسلجأف هءادر

 نمز ىلإ شاعو « يراخبلا الإ « ةعامجلا هل ىور « تومرضح نم لايقألا
 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تْيلِص : لاق) هل عيابو  ةيواعم

 : (ةيزخ نبا هجرخأ . هردص ىلع ىرسيلا هدي ىلع ىنميلا هدي عضوف
 ىرسيلا هفك رهظ ىلع ىنميلا هدي عضو مث : ظفلب يئاسنلاو دواد وبأ جرخأو

 وه : _ ةمجعم اهدعب ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلا مضب  غسرلا « دعاسلاو غسرلاو

 . فكلاو دعاسلا نيب لصفملا

 ىلع هلحمو « ةالصلا يف روكذملا عضولا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلاو
 تحت هيدي لعجيو : «جاهنملا» ىف يوونلا لاقو « ثيدحلا اذه دافأ امك ؛ ردصلا

 : ديري  هردص تحت : باحصألا ةرابع : «جاهولا مجنلا حرش» يف لاق « هردص

 : ريس ا كواقكلا اولعج مهنأكو : لاق « هردص ىلع : ظفلب ثيدحلاو

 نب دمحأ ىورو « ىسيع نب دمحأو « ىلع نب ديز هتيعورشم ىلإ بهذ دقو

 ‹ ةيعفاشلا تبهذ هيلإو؛ «ىلامألا» هباتك ىف اذه لئاو ثيدح ىسيع

 هنوكل ؛ ةالصلا لطبي هنأو ‹ هتيعورشم مدع ىلإ ةيوداهلا تبهذو « ةيفنحلاو

 لوق وهو « فالخ هيف © : يبنلا نع تأي مل: ربلا دبع نبا لاق «ًاريثك ًالعف
 ملو ‹ «أطوملا» يف كلام هركذ يذلا وهو : لاق « نيعباتلاو ةباحصلا روهمج

 هيلإ راصو « لاسرإلا كلام نع يورو « هريغ كلام نع هريغو رذنملا نبا كحي

 . هباحصأ رثكأ
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 تماصلا نب ةدابع ثيدح 55#  ةالصلا ةفص باب-7 ةالصلا باتك  ؟

 نمل ةالّص الا : قلك هللا لوسر لاق : لاق تماّصلا نب ةدابع نعو ۳

 . هيلع قفتم . «نآرقلا ٌمأب أرقي مل

 ةحتافب اهيف ًأَرَقُي ال ًةالص ْئَرْجُت ال» : ينطُفرادلاو ناّبح نبال ةياور يفو

 . «باتكلا

 نوؤّرقت مكلعل» : نابح نباو يذمرتلاو دواد يبأو دمحأل ىجا يفو

 ال هنإف ؛ باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال» : لاق « معن : انلق « «؟مكمامإ فلخ

 . «اهب أرقي مل نمل ةالص

 لاد فلألا دعبو ةدحوملا فيفختو ةلمهملا نبعلا مضب : (ةدابسع نعو)

 يراصنألا يجرزخلا سيق نبا : (تماصلا نبا) ةدابع ديلولا وبأ وهو « ةلمهم
 ‹ ةثلاثلاو « ةيناثلاو « ىلوألا ةبقعلا دهشو «راصنألا ءابقن نم ناك « ىملاسلا

 ماقأف . ًاملعمو ًايضاق ماشلا ىلإ رمع ههجو ء اهلك دهاشملاو « أدب -

 ‹ سدقملا تيب يف : ليقو « ةلمرلا يف اهب تامو « نيطسلف ىلإ لقتنا مث
 + ةو نقلا 4 نا رهو نو عراة

 hiz : (هيلع قفتم . "١«نآرقلا ماب أرقي مل نمل ةالص ال :

 ار

 ىلص نم» : ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو «ًاطوملا» يف دمحم مامإلا ىورو )١(

 لاق . «مامت ريغ جادخ يهف . جادخ يهف « جادخ ىهف ؛ باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ةالص

 : هحرش ىف يفنحلا يونكللا يحل ادبع ةمالعلا

 ةحتافب اهيف أرقي مل اذإ ةالصلا نأو ‹ ةالص لك يف باتكلا ةحتاف ةءارق باجيإ هقفلا نم هيف»

 كلذ نم . داسفلاو ناصقنلا : جادخلاو . نآرقلا نم اهريغب اهيف أرق نإو « جادخ ىهف ؛ باتكلا

 =  جاتن كلذو ‹ قلخلا مامت لبقو اهتقو مامت لبق تدلو اذإ ؛ تجدخو ةقانلا تجدحخأ : مهلوق
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 تماصلا نب ةدابع ثيدح 56# ١ ةالصلا ةفص ساب ۷ ةالصلا باتك ١

 ةالصلا نأل ؛ ةحتافلاب ىلصملا اهيف أرقي مل اذإ « ةيعرشلا ةالصلا ىفن ىلع ليلد وه

 : هلوق نأب ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق (ضرفي مل: ىنعي) بجوي مل نم معز دقو . دساف =

 «دساف مكحت اذهو ! ةزئاج ةصقانلا ةالصلاو ‹ ناصقنلا هنأل ؛ ةالصلا زاوج ىلع لدي «جادخ»

 اهديعي نأ لبق هتالص نم جرخ نمو . متت مل ةالص اهنأل ؛ ةالصلا زوجت ال نأ بجوي رظنلاو

 وهف ؛ ديكأت وه «مامت ريغ» : هلوقو . «راكذتسالا» ىف اذك . اهتداعإ هيلعف (اهمتي : هلعلو ءاذك)

 مامإلا ىلع هقفاو نمو كلام دنع لومحم هنكل ؛ ةالص لك ىف اهتءارق بوجو ىلع ةيوق ةجح

 . يونكللا مالك ها . «ملسم هاور . «اوتصنأف ؛ أرق اذإو» : يج هلوقلو ؛ ذفلاو

 : «هجام نبا ةيشاح» ىف يفنحلا يدنسلا نسحلا وبأ لاقو

 . ليلدب الإ هيلإ راصي ال فلاخم هنأل ؛ هفعض لامكلا ققح دقف ؛  هيفن : ىنعي  لامكلا امأو»

 دوجولا يفن : ثيدحلا ىدؤمف . يسحلا نود يعرشلا دوجولا ىلع لمحي عراشلا مالك يف دوجولاو

 نم هنإ : انباحصأ هلاق امو . ةحصلا ىفن نيعتف ؛ باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل ىتلا ةالصلل ىعرشلا

 هنأ هيفف ! ضارتفالا هنم مزلي الف « لعفلا بجوي امنإ . ملعلا ديفي ال ىنظ وهو «داحألا ثيدح

 اهيف أرقي مل ةالص ةحص مدع هلولدمو ؛ رخآ ءىشب ال هلولدمب لمعلا بجوي هنأ بولطملا ىف ىفكي

 : لاقي نأ نكمي معن . باتكلا ةحتافب اهيف أرقي مل اذإ ةالصلا نالطب ديفي ثيدحلا نأ : قحلاف

 يف ةحتافلا ةءارق بجوي ثيدحلا نأ ىقب . مامإلا اهأرقو ةحتافلا كرت اذإ يدتقملا ةءارق مامإلا ةءارق

 «اهلك كتالص يف كلذ لعفاو» : ولم هلوق هيلإ مض اذإ نكل ؛ ةعكر لك ىف ال ةالصلا مامت

 يدنسلا مالك ىهتنا . « هقدأ ام هرد هللف ؛ «يراخبلا حيحص) ىف يبارعألا ثيدحب (ةدابع

 وأ تاذلا ىلإ هجوتي ثيدحلا يف روكذملا ىفنلا نأ ررق نأ دعب  يناكوشلا ةمالعلا لاقو . هفرحب

 :  ىنطقرادلا ةياور ىف احرصم ءاج امك ؛ ءازجإلا ىلإ وأ ةحصلا ىلإ

 نم ال « ةالصلا طورش نم ةحتافلا نأ ىلع هب جاجتحالل حلاص ثيدحلاف ؛ اذه ررقت اذإ»

 كلام بهذ هيلإو . طورشلا نأش اذهو ‹ ةالصلا مدع مزلتسا دق اهمدع نأل ؛ طقف اهتابجاو
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 تماصلا نب ةدابع ثيدح _ ١ ۲٣٢۳۲ ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك ۲

 ‹ ضعبلا ءافتنابو « هئازجأ عيمج ءافتناب يفتني بكرملاو « لاعفأو لاوقأ نم كرم

 : ظفاحلا لاق ام باوصلاو ! يوونلا لاق اذكه . نآرقلا نم ةيآ بجاولا لب ؛ بهجت ال اهنأ ىلإ =

 تسيل  بوجولا عم  اهنأ : مهتدعاق ىلع اونب نكل « ةحتافلا ةءارق بوجوب نولوقي ةيفنحلا نإ

 ال ضرفلاو «. ضرف هب الإ ةالصلا متت ال يذلاو « ةنسلاب تبث اغنإ اهبوجو نأل ؛ ةالصلا يف ًاطرش

 ةالصلا هيلع نمحرلا لوسر نع رتاوت امبو لب : تلق) نآرقلا ىلع ديزي اب مهدنع تبشي
 نييعتو ؛ رسيت ام ةءارق ضرفلاف ؛ €نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف# : ىلاعت لاق دقو « (مالسلاو

 ىلع ليوعت اذهو ! هنودب ةالصلا ئزجتو , هكرتي نم مئأي أبجاو نوكيف ؛ ثيدحلاب تبث امنإ ةحتافلا
 نطاوملا نم نطوم مكف ! ةرين ةجح الو ناهرب الب ةرهطملا ةنسلا نم ريثك در هلصاح ؛ دساف يأر

 : يأرلا اذهب نوكسمتملا لوقيو ! اذك حصي ال ءاذك لبقي ال ءاذك ئزجي ال : عراشلا هيف لوقي

 هذه : هب اوداشأ ام ةلمجج نمو يأرلا لهأ نم فلسلا رذح اذه لثلو !! حصيو لبقيو ئزجي

 يبا يمص العلا تع رار يح يرام ا يا حافل

 ؛ ةعونمم ةيلكلا هذهو ! لامكلا ىلإ ىفنلا هيجوت بجيف ؛ ينظلاب خسني ي ال ىعطقلاو « رييختلل

 ؛ مهلعف لي يبنلا مهيلع ركني ملو « دحاو ربخب ةبعكلا ىلإ ءابق لهأ لوحت نم مدقت ام دنسلاو

 ًاجراخخ عازنلا لحم ناكل ؛ لل (لابقتسالا باب) يف كلذ مدقت امك ؛ مهحدم لب

 ؛ ليللا مايق يف تلزن ةيآلا ؛ ًاضيأو ! ينظ وهو « رييختلا رارمتسا وه اغإ خوسنملا نأل ؛ اهنع

 . «(هيف نحن امم تسيلف

 : اهريسفت ىف يسولآلا لاق : تلق

 رئاسب اهنع ربع امك ؛ ةءارقلاب ةالصلا نع رّبع ؛ ليللا ةالص نم مكل رسيت ام اولصف : يأ»

 مصيب دري حيا يو يام ربل ليقو . اهناكرأ
 . هنا «قايسلا

 ؛ مهدعاوق ىضتقم ىلع اهب مهاوعد تبثت الف ؛ ةلالدلا ةيعطق تسيل ةيآلاف ؛ اذه ىلعف

 : يناكوشلا لاق مث !! هبنتف

 ةحصلا نإو « حيجرتلاب ةغلل تابثإ ةحصلا ىلإ يفنلا هيجوت ىلع لمحلا نإ) : مهلوق امأو»
 = ريدقتب نكم مالكلا حيحصت نإو « هيلع عراشلا باطخ لمحي الف « عرشلا لهأل ددجتم فرع
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 ىفن قدص رذعت دنع نوكي امنإ ريدقتلا نأل ؛ لامكلا ىفن ريدقت ىلإ ةجاح الو

 : ظفلب عراشلا حيرصت هدريف !! (ةجاحلا بسحب ريدقتلا بجاولا نأل ؛ يفكيف ؛ لامكلا =

 بلغألا معألاب لوهجملا درفلا قاحلإ نم وه لب ؛ عون حيجرتلاب ةغللا تابثإ نم هنوكو . ءازجإلا
 ؛ اضرف تناك ول ةحتافلا نأ : لامكلا ىلإ ىفنلا هيجوت ىلع هب اورهظتسا ام ةلمج نمو . مولعملا

 ناك نإف» : ظفلب هتالص ءىسملا ثيدح يف امل؛ اا لطاب مزاللاو ؛ اهملعت بجول

 ؛ مزتلم اذهو !! يذمرتلاو دواد يب أو يئاسنلا دنع . «هللهو هرّبكو هللا دمحاف الإو ؛ نآرق كعم

PAS Eا  PCE 
 . هعم نآرق ال نيح هضرف كلذ نأل ؛ مزاللا نالطب ىلع لدي ال ءيسملا ثيدح يف امو . لوصألا

 يبأ دنع ىقوأ ىبأ نبا ثيدح يف امك « نآرقلا ملغتل ةغاطتسالا مدعب هدييقت نكمي هنأ ىلع

 يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ : ينطقرادلاو مكاحلاو نابح ¿ نباو دوراجلا نباو دمحأو يئاسنلاو دواد

 « لافت ؟يتاص ىف يرحب اه يح فف ؛ اعيش نآرقلا نم ذخآ نأ عيطتسأ ال ينإ : لاقف هلي

 كش الو: (هللاب لإ رق الوب لوح رک هاوس لإ هلإ ال يمل داو سنا ناست لق»

 رذعت دنع لدبلا ىلإ انهه لودعلاف ؛ فيلكتلا طرش ةعاطتسالا نأل ؛ فلكي ال عيطتسملا ريغ نأ

 دمحأ دنع ًاضيأ هتالص ءيسملا ثيدح ىف ام مهتلدأ نمو . هتيطرش وأ هتيضرف يف حداق ريغ لدبملا
 0 هنع باوجلاو ! «نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث» : ظفلب نابح نباو دواد يبأو

 ١ : هلوقف ؛ «نآرقلا مأب أرقا مث : ظفلب نابح نباو دواد يبأو دمحأ دنع 6 ءىسملا ثيدح

 يي ويا و ا

 ثيدح نأل ؛ ةلدألا نيب اعمج ؛ ةحتافلا ىلع داز اميف رسيت اب دارملا نإ : ليق دقو . اهل نيملسملا

 ! ةحتافلا نييعت ثيدحب خوسنم كلذ نإ : ليقو . نسح اذهو . ةضراعم ريغ تعقو ةدايز ةحتافلا

 اإ مالكلا اذهو . ريسفتلاو ماهبإلا رهاظلاو ! خسنلاو قالطإلاو لامجإلاب لوقلا اذه بقعت دقو
 . ةيضرفلل ةيضتقملا ةلدألا نم هريغ ىف درو ام فرصي ءيسملا ثيدح نأب لوقلا ىلع هيلإ جاتحي
 لب « ةيضرفلاب لوقلا ىلإ ريصملا متحت يف لاكشإ الف ؛ دئازلاف دئازلاب ذخؤي نأب لوقلا ىلع امأو
 باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» : ظفلب ديعس ىبأ ثيدح ًاضيأ مهتلدأ نمو . تفرع امل ةيطرشلاب لوقلا
 - ليعس يبأ نع حص دقو ؟ ؟ءاج نيأ نم ظفللا اذهب ىردي ال : سانلا ديس نبا لاق . «اهريغو
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 ال» : ىنطقرا دلاو . نابح نبال ةياور ىفو) هلوق هدافأ يذلا ثيدحلا نأ الإ « تاذلا

 نمو . تاقث هتاورو حيحص هدانسإو . رسيت امو باتكلا ةحتافب انرمأ : لاق هنأ دواد يبأ دنع =
 ! «ناتكلا ةحتافب ولو « نآرقب الإ ةالص ال» : ظفلب دواد يبأ دنع ةريره يبأ ثيدح اشا مهتلدأ

 يوقب سيل : دمحأ لاقو . ىئاسنلا لاق امك ؛ ةقثب سيلو « نوميم نب رفعج ةياور نم هنأب باجيو

 تد اااه واد ونأ ىور دق اغار فافعل قدح جك ده نا لاو ودا ف
 باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال هنأ : يدانأ نأ خلك لوسر ينرمأ : ظفلب ةريره يبا نع 00

 ىلع  ةياورلا هذه عقت نيأ ؛ ًاضيأو . هذه نم ىلوأب ىلوألا ةياورلا تسيلو . يتأيس امك ؛ داز امف
 !؟اهنودب ةالصلا ءازجإ مدعو باتكلا ةحتاف ةيضرفب ةحرصملا ثيداحألا بنجب  اهتحص ضرف

 ثيدح ركذف ... هلك يبنلا ضرم امل هنأ : سابع نبا نع هجام نبا ىور ام ًاضيأ مهتلدأ نمو
 سانلاو « هِي يبنلاب متأي ركب وبأ ناكف : هيفو ؛ مهيلإ لي هللا لوسر ءيجمو « ركب يبأ ةالص

 . ركب وبأ غلب ناك ثيح نم ةءارقلا يف قلي هللا لوسر ذخأو : سابع نبا لاق . ركب يبأب نومتأي

 نم الإ مالكلا اذه يور ملعن ال : رازبلا لاق ؛ عيبرلا نب سيق هيف دانسإب يور هنأب : هنع باجيو

 ءوسو ةياورلا فعض نم هارتعا نمم وه : سانلا ديس نبا لاق ؛ سيقو . دانسإلا اذهب هجولا اذه

 ال هنأ ىلع . نورخآ هفعضو موق هقثو دقو ؛ اكيرشو ىليل يبأ نبا ىرتعا ام ءاضقلا ةيالوب ظفحلا
 وه امنإ عازنلا نأل ؛ اهيف ركب ابأ كردأ يتلا ةعكرلا هذه ريغ يف اهلامكب ةحتافلل وَ هتءارق نم عنام

 يف ام ةصالخ اذه . يتأيسف ةعكر لك يف اهبوجو يف ال , ةالصلا ةلمج يف ةحتافلا بوجو يف

 ‹ ةعكر لك ىف ةحتافلا ةءارق بوجو ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو . تاضراعملا نم ةلأسملا هذه

 رص فحق خار عكر نانا ةيفراا وف ی ةهكرلا هنأ ىلع داك

 لكلا مسا قالطإو . ةدحاولا ةرملا ىلع ةدايزلا بوجو مدع لصألاو ؛ ةالصلا كلت يف ةءارقلا ىمسم

 يه يتلا  ةالصلا يف بجاولا نأ الإ ثيدحلا يف سيلف ؛ بجومل الإ هيلإ راصي ال زاجم ضعبلا ىلع
 ةعكر لك ىف اهبوجو ىلع يجراخ ليلد لد نإف ؛ ةدحاو ةرم ةحتافلا ةءارق - تاعكرلا عيمجل مسا

 ‹ «ملسم حرش» يف يوونلا : ةعكر لك يف ةحتافلا بوجوب لوقلا بسن دقو . هيلإ ريصملا بجو
 ءرباجو ىلع نع «يذمرتلا حرش يف سانلا ديس نبا هاورو ؛ روهمجلا ىلإ : «حتفلا» يف ظفاحلاو

 = ىف الإ كلام لاق هبو . دوادو دمحأ بهذ هيلإو : لاق . روث يبأو يعازوألاو نوع يبأ نعو
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 ىلإ هجوتم ىفنلا نأ ىلع ةلالد هيف («ساتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص ئزجت

 يج هلوق يف - يراخبلل ظفللاو - ةعامجلا دنع عقو اب كلذ ىلع ًاضيأ اولدتساو . يسانلا =

 نابح نباو دمحأل ةياور يفو . ةءارقلاب هرمأ نأ دعب «اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث» : ءيسملل

 اذإ ليلدلا اذهو . «ةعكر لك يف كلذ لعفا مث» : هرخآ يف لاق هنأ : ءيسملا ةصق يف يقهيبلاو

 «نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث» : ءيسملا ثيدح ىف هلوق لمح نم كل انفلسأ ام ىلإ هتممض

 لمحل ةنيرق ناكو « ةعكر لك يف ةحتافلا بوجو ىلع لالدتسالل كلذ ضهتنا مدقت امل ؛ ةحتافلا ىلع

 . ةعكرلا وهو ؛ زاجملا ىلع «لعفاف كتالص لك يف كلذك مث» : هتالص ءيسملا ثيدح ىف : هلوق

 يبأ ثيدح : ةعكر لك ىف ةحتافلا بوجو ديؤيو . هيلع «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال» : لمح كلذلو

 اهر وأ ةر يف نرمو ةا هكر لك يفارق هل نم ةالض الو. + طف اح نا دنع يعم
 ةحتافب أرقن نأ غلي هللا لوسر انرمأ : ظفلب ًاضيأ ديعس ىبأ ثيدحو . فيعض هدانسإ : ظفاحلا لاق

 هاور : «حيقنتلا» ىف يداهلادبع نبا لاق . يجنلاشلا 0 نب ليعامسإ هاور . ةعكر لك يف باتكلا

 . «ظفللا اذهب ديعس يبأو ةدابع ثيدح نم « دمحأ مامإلا بحاص وهو « اذه ليعامسإ

 حصت له ؛ ةعكر لك يف ةحتافلا نييعتب نيلئاقلا فالتخا ركذ نأ دعب  يناكوشلا لاق مث

 | : - ؟اهيسن نم ةالص

 ديعي ىسانلا نأ : اهيلع ةلالدلل ثيداحألا ةيحالص ىلع كانهبن ىتلا ةيطرشلا ىضتقمو»

 ْ « نينا ر ا ا
 ! قيفوتلا يلو هللاو . ديعبب كنع دهعلا امو « يفنحلا يدنسلا مامإلا نع هدافم مدقت دقو

 :  ةيميت نبا لاق امك  اهيف لاوقألا لدعأف ؛ مامإلا ءارو ةءارقلا ىلع مالكلا ىقب

 لاح ىف أرقيف ؛ ةتفاخلا لاحو رهجلا لاح نيب قرفلا وهو ؛ ءاملعلا روهمج هيلإ بهذ ام»

 اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو# : لاق ىلاعت هللا نأل ؛ رهجلا لاح ىف أرقي الو ءرسلا

 توكسلا نم ريخ ةءارقلا نإف ؛ أرقيلف تكس اذإو « عمتسيلف مامإلا أرق اذإف ؛ (نومحرت مكلعل

 توفي الف ؛ هلي لاق امك « تانسح رشع فرح لكب هلف نآرقلا أرق نمو « هعم عامتسا ال يذلا

 .هآ ااف انإو اعمتسم:امإ نركب لب ؛ ةدئاف الرج الا اذه

 ج لب ؛ ًايرحت هركت هباحصأو ةفينح يبأ دنع مامإلا فلخ ةءارقلا نأ انباحصأ ضعب ركذو
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 . ةيعرش ةالصب سيلف ئزجي ال ام نأل ؛ لآملا يف تاذلل يفنلاك وهو « ءازجإلا

 ! ثيدحلاب ةربخ هل نم اهركني « ةعينش ةغلابم وهو !! هب ةالصلا داسفب اولاقف . مهضعب غلاب ج

 نع مامإلا ةءارق ءازجإ ىلع لدت اغإ اهتوبث دعبف ؛ اهديناسأب ةباحصلا راثآ قتقح اذإ هنأ هيفو
 نذإف .. ققحلا قيرطلا ىلع اديس. تبشت ال ديدشتلا اهيف يتلا راثآلاو . ةهاركلاب ال « مومأملا ةءارق
 ةفينح يبأ بهذم وه نوكي نأ وجرأو . E وأ ةهارك نود نم طقف ءازجإلاب لوقلا

 (ءافعضلا» باتك يف نابح نبا لاق امك ؛ هيبحاصو

 دجمملا قيلعتلا» يف اذك . ىهتنا . «هوزيجي مل مهنأ ال ؛ ةءارقلا كرت اوراتخا اغإ ةفوكلا لهأ»

 . (دمحم أطوم ىلع

 ا ل علل

 فيعض اهضعبو « ةلوبقم ليسارملاو . ةدنسم حصت مل نإو ةلسرم ةحيحص اهضعبو « قيقحتلا

 ثيداحأ جيرخت» يف رجح نبا ظفاحلا لوق نأ رهظ هبو . ضعب ىلإ اهضعب مضب اهفعض ربجني
 ةءارقلا» ةلاسر ىف يراخبلا لوق اذكو . ىغبني ام ىلع سيل ! ةلولعم اهلك هقرط نإ : «ىعفارلا

 ؛ هعاطقناو هلاسرإل ؛ قارعلاو زاجحلا لهأ نم ملعلا لهأ دنع تبثي مل ثيدح هنإ : «مامإلا فلخ

 ىبأ نع رباج نع حلاص نب نسحلا هاورف هعاطقنا امأو . ويب يبنلا نع دادش نب هللادبع هاورف
 : ( ةحضاو تاشدخ نع ولخي الو 5 ىهتنا ؟3 مأ ريبزلا ىبأ نم عمسأ فردت الو . رباج نع ريبزلا

 ظ : (هتءارق هتفك مامإلا فلخ ىلص نم) : رمع نبا لوق حرش يف لاقو

 نكل ! اهلك ةيرهجلاو ةيرسلا ىف مامإلا فلخ ةءارقلا ىري ال ناك رمع نبا نأ : اذه رهاظ»

 جرخأو « هعم أرقي الو هيف رهج اميف مامإلل تصني ناك رمع نبا نأ : ملاس نع قازرلادبع جرخأ

 ءرربس نم رهاتل ةزايع ل ماما هفلخ اراررمع نب هنادع تدعسا لاق دهان نع يواصل

 لاد اذهو . مامإلا فلخ أرقي ناكف « رصعلاو رهظلا رمع نبا عم تيلص : هنع ًاضيأ جرخأو . ميرم

 ال مامإلا ةءارق ةيافك نأب عمجلا نكميو . ةيرهجلا نود ةيرسلا ي ىف ةءارقلا ىري نم هنأ ىلع ًاحيرص

 = : امهيتلك ةيرسلاو ةيرهجلا ىف مامإلا نم ةءارقلا ةيافك هيأر نوكي نأ زوجيف ؛ عنتمت نأ مزلتسي
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 اج لع لدي الو لا ق ةف ةدارق يح ىلع لو بدا
o CC DS 

 یک لك نا ىلع لو دک اس يلا ةيدسو الما يبق اعر

 يف كلذ لعفاو» : ةعكر يف هلعفي ام هملع نأ دعب ١

 ةحتافب اهيف أرقي نأ رمأ هنأل ؛ ةعكر لك ىف اهباجيإ ىلع لدف , اهلك كتالص

 . مهريغو « ةيعفاشلا تبهذ ةعكر لك يف اهبوجو ىلإو « باتكلا

 ةلمج ىف لب ؛ ةعكر لك يف اهتءارق بجت ال اهنأ نيرخآو . ةيوداهلا دنعو
 . ةالصلا

 : نيهجو نم هنايبو « لوألا لوقلا لما عم رهاظ ليلدلاو

 ام هل ملسو هلآو هيلع هللا یلص هميلعت دعب هظافلأ ضعب يف نأ : لوألا

 : يوارلا لاق هنأ - هرخآ ىلإ نانئمطالاو « دوجسلاو « عوكرلاو « ةءارقلا نم هركذ

 : لاق مث « غرف ىّتح « تاعكر عبرأ اذكه ةالصلا - هِي هللا لوسر : يأ - فصوف

 هنأ ىلإو ‹ هيلإ ليمأ يذلا وه اذهو . عامتسالاب لخي الئل ؛ ةيرهجلا نود ةيرسلا يف اهزاوجو =

 نإف ؛ ةعوفرملا رابخألا عمتجت اذهبو . مامإلا تاتكس تدجو ول ةيرهجلا يف ةءارقلاب لغتشي

 هلالخإل ؛ هتءارق نيح مامإلا فلخ نآرقلا عنم يف حيرص «اوتصنأف أرق اذإو» : ثيدح

 ةءارق مامإلا ةءارق» : ثيدحو . ةيرهجلا يف نآرقلا مأ ةءارق يف حيرص ةدابع ثيدحو . عامتسالاب

 فلخ ةءارقلا زوجت : لاقيو عمجلا قيرط راتخي نأ ىلوألاف . مامإلا ةءارق ةيافك يف حيرص «هل

 عامتسالاب لخي الكل ؛ ال الإو ؛ تاتكسلا نيب ةصرفلا دجو نإ ةيرهجلا يفو ةيرسلا يف مامإلا

 فلتخم ةلأسملا نأ : قحلاو . مامإلا ةءارق ةيافكل ؛ هازجأ اهيف أرقي ملول ؛ كلذ عمو . ضورفملا
 حجرت ام راتخا لكف ؛ مهفالتخا نم ذوخأم ةمئألا فالتخاو ؛ نيعباتلاو ةباحصلا نيب اهيف

 . * تاريخلا اوقبتساف اهيلوم وه ةهجو لكلو# ؛ هدنع

40٥ 



 تماصلا نب ةدابع ثيدح 56“ ١ ةالصلا ةفص باب -۷ ٠ ةالصلا باتك ؟

 لعفي» : هلوق نم دارملا نأ مولعمو . «كلذ لعفي ىتح « مك دحأ ةالص متت ال»

 : هلوقل ؛ ةعكر لك يف اهريغو « باتكلا مأب ةءارقلا نم هركذ ام لك : يأ ؛ «كلذ

 . تاعكر عبرأ اذكه ةالصلا فصوف

 ‹ عوكرلا تافص نم ةءارقلا عم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هركذ ام نأ : يناثلاو

 ‹ ثيدحلا اذه هديفي امك ؛ ةعكر لك ىف هب رومأم  هوحنو « لادتعالاو « دوجسلاو

 دوجسلاو عوكرلا يفكي هنإ : لوقي ال « ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق يف فلاخم او

 لره بیک اار ىف اقرا تا نم ةدساو ار ىف هاها

 ةعكر يف الإ « بجت ال اهنأب تارومأملا هذه نيب نم درفنت ةحتافلاب ةءارقلا نإ
 نيعتف ؛ ليلد الب ليلدلا ءازجأ نيب قيرفت اذهو !؟تاعكرلا نيب قرفي وأ « ةدحاو

 مث ‹ اهتاعكر يف ؛ «اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث» : هلوق نم دارملا نأ ذئنيح

hl 

 ربو

 ارم

 : هنأ حيحص دنسب نابح نباو « يقهيبلاو ؛ دمحأ جرخأ هنأ هبتك دعب تيأر

 ؛ «ةعكر لك يف كلذ عنصا مث» :  هتالص ءىسملا وهو  عفار نب دالخل لاق

  ملسم هاور امك  ةعكر لك یف اهب أرقي ناك ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنألو

 : «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لاقو

 امأ « متؤملاو درفنملل ؛ ةيرهجو ةيرس يف اهتءارق بوجو ثيدحلا رهاظ مث
 يفو) هلوق يف احاضيإ هدازو ء حضاو كلذ يف هلوخدف متؤملا اّمأو « رهاظف درفنملا

 مكلعل» : نابح نباو يذمرتلاو دواد يبأو دمحأل) ةدابع ةياور نم : (ىرخأ

 ال هنإف ؛ باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال» : لاق ؛ معن : : انلق (؟مكمامإ فلخ نوو 3

 مامإلا فلخ 'ةحتافلا ةءارق باجيإ ىلع ليلد هنإف :(«اهبأرقي مل نمل ةالص
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 تماصلا نب ةدابع ثيدح 7  ةالصلا ةفص باب۷ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 مومع ىف رهاظ ًاضيأ وهو « همومعب نيخيشلا دنع يذلا ظفللا لد امك ؛ ًاصيصخت

 . ةيعفاشلا بهذ اذه ىلإو ء اضيأ ةعكر لك ىفو « ةيرسلاو « ةيرهجلا : ةالصلا

 ناك اذإ ‹ ةيرهجلا يف همامإ فلخ متؤملا اهؤرقي ال هنأ ىلإ : ةيوداهلا تبهذو

 : ةيفنحلا تلاقو« ةيرهجلا يف عمسي ال ثيحو « ةيرسلا يف اهؤرقيو « هتءارق عمسي

 . عيمجلا ىلع ةجح ةدابع ثيدحو « ةيرهج الو « ةيرس ىف مومأملا اهّؤرقي ال

 ‹ (هل ةءارق مامإلا ةءارقف : مامإلا فلح ىلص نم)) : ثيدحيب مهلالدتساو

 «رباج ثيدح نم روهشم هنأب «صيخلتلا» يف فنصملا لاق « ًافيعض هنوك عم

 هاور : «ىهتنملا» ىفو « ىهتنا . ةلولعم اهلك « ةباحصلا نم ةعامج نع قرط هلو

 ؛ لالدتسالا هب متي ال « لسرم هنأ حيحصلاو « فاعض اهلك قرط نم ىنطقرادلا

 «مامإلا E SE E SE مامإلا ةءارق ظفل نأل ؛ ماع هنأل

 ‹ ۲٠١[ :فارعألا] € اوتصنأو هل اوُعمَتْساَف نآرقلا ئرق اذإو# : ىلاعت هلوق كلذكو

 ثيدحو « اهريغو ةحتافلا ىف تامومع هذه نإف ؛ «اوتصنأف ؛ أرق اذإ» : ثيدحو

 . ماعلا هب صتخيف ةحتافلاب صاخ ةدابع

 هتاتكس لحم ىف : ليقف « مامإلا فلخ اهتءارق بوجوب نولئاقلا فلتخا مث

 نيذه ىلع ليلد الو« ةحتافلا ةءارق مات دعب هتوكس ىف : ليقو « تايآلا نيب

 ‹ ةحتافلا مامإلا ةءارق دنع أرقت اهنأ لاد ةدابع ثيدح لب ؛ ثيدحلا ىف نيلوقلا

 ‹ ميعن ىبأ فلخ ىلص هنأ : ةدابع تودع ga ام اضاف هذيررو

 )ةالصلا نم اوفرصنا املف « نآرقلا مأب أرقي ةدابع لعجف « ةءارقلاب رهجي ميعن وبأو

 ؟رهجي ميعن وبأو نآرقلا مأب أرقت كتعمس : أرقي هعمس نم ضعب ةدابعل لاق
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 سنأ ثيدح ۔ ٤ ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتك  ؟

 . «ةءارقلاب اهيف رهجي يتلا ااا يقع

 ‹ نوؤرقت له»': لاقف ههجوب انيلع لبقأ دوما لاق

 انأو ءالف» : لاق ‹ كلذ عنصن انإ « معن : انضعب لاقف «؟ةءارقلاب ترهج اذإ

 ؛ «نآرقلا أب الإ ؛ ترهج اذإ ءيشب اوؤرقت الف ؛ نآرقلا ينعزاني يل ام : لوقأ

 ذاكي همالك نم مهف هنأل ؛ مامإلا فلخ ًازهج اهب أرق ثيدحلا يوار ةدابع اذهف
 . هعزان نإو « ًأرهج مامإلا فلخ اهب أرقي هنأ

 : كو هلوقب ثدح امل هنأ دواد وبأ هنع جرخأ تعا امأو

 ريغ ‹ جادخ يهف « جادخ يهف < جا دخ يهف ؛ نآرقلا مأب اهيف أرقي ال ةالص

 ينإ ةريره ابأ اي : ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا وبأ وهو - هنع يوارلا هل لاق « (مامت
 «كسفن يف يسراف اي اهب أرقا : لاقو « هعارذ زمغف « مامإلا ءارو ًانايحأ نوكأ

 حبصلاو ءاشعلاو برغملا يف و ارقا : لوقي ناك هنأ لوحكم نع جرحخأو . ثيدحلا

 مرا روج ام ايبا ل نسل ب روسو نق ل اال

 «هدعبو « هعمو « هلبق اهتأرق ؛ تكسي مل نإف « ارس تكسو باتكلا ةحتافب أرق اذإ
 نأ هِي هرمأ هنأ : ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأ دقو . لاح ىلع اهكرتت ال

 : ظفل يفو «داز امف « «ناتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال» هنأ ةنيدملا يف يداني

 هنيب ًاعمج ؛ درفنملا ىلع لمحي هنأ الإ . داز امف « «ساتكلا ةحتافب ولو « نآرقب الإ»

 . باتكلا ةحتافب الإ مامإلا فلخ أرقي ال هنأ ىلع لادلا ةدابع ثيدح نيبو

 اوناك رَّمُعو ركب ابأو قلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو -
 . هيلع قفتم . [؟ : ةحتافلا] 4نيملاعلا بر هلل دمحلا» ب ةالّصلا نوحي
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 سنأ ثيدح 41 ةالصلا ةفص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 لأ يف ١[ : ةحتافلا] «ميحرلا نمحرلا هللا مسب نورك ذي ال : ملسم داز

 . اهرخأ يف الو « ةءارق

 نمحرلا هللا مسب# ب نورهجي ال : ةميزخ نباو يئاسنلاو ّدّمحأل ةياور يفو

 ۰ . «ميحرلا

 . نورسُي اوناك : ةميزخ نبال ىرخأ يفو

 . اهَلَعَأ نمل فالح« . ملسم ةياور يف يفنلا لمحي اذه ىلعو

 نوحتتفي اوناك رمعو ركب ابأو غلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)
 ةالصلا ىف ةءارقلا : يأ : ١[( : ةحتافلا] «نيملاعلا بر هلل دمحلا# ب ةالصلا

 نأ : ةشئاع ثيدح ىف هانلق ام : لاقي نأ انه متي الو : (هيلع قفتم) ظفللا اذهب

 لب ؛ ةلمسبلا فذح ىلع لدي الف ؛ ةروسلا «نيملاعلا بر هلل دمحلا# ب دارملا

 نورك ذي ال : ملسم داز) هلوقل ؛ ةروسلا ىمسم نم يه ْذِإ ؛ اهيلع اليلد نوكي
 ةغلابملا يف ةدايز : (اهرخآ يف الو « ةءارق لوأ يف «ميحرلا نمحرلا هللا مسب#

 ةروسلا اهرخآب ديري نأ لمتحيو . ةلمسب اهرخآ يف سيل هنإف ؛ الإو . يفنلا يف
 ظ . . ةحتافلا دعب أرقت ىتلا ةيناثلا

 ةلمسبلا ظفل مهفلخ نم نوعمسي ال اوناك ةثالثلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 اهنوؤرتي الو اا نورك مهنأ لامتحا عم ؛ ًارهج ةحتافلا ةءارق دنع

 : ةيزخ نباو يئاسنلاو دمحألا سنا ف أ (ةياور يفو) هلوق نأ الإ « ًالصأ

 ارس اهنوؤرقي مهنأ هموهفمب لدي : ((ميحرلا نمحرلا هللا مسي# ب نورهجي ال

 اوناك : ةميزخ نبال) سنأ نع ىرخأ ةياور : يأ : (ىرحأ يفو) هلوق لدو
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 سنا تيد - ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا ںاتک ۔

 : (اذه ىلعو) فنصملا لاق اذلو 15 اهب نوؤرقي اوناك مهنأ هقوطنمف ::(نورسي

 يف يفنلا لمحي) ارس ةلمسبلا رمعو ركب يبأو وي يبنلا ةءارق ىلع : يأ
 نمل افالخ) ًارهج اهنوركذي ال : يأ ؛ نوركذي ال : لاق ثيح : (ملسم ةياور

 ةدايزلا هذه ىور يعازوألا نأ يه ةلعلاو « ملسم هداز امل ةلع ىدبأ : يأ : (اهلعأ

 اهاور دق لب ؛ اهب درفني مل يعازوألا نأب ةلعلا هذه تدر دقو « ةبتاكم ةداتق نع

 ( . ةحيحص ةياور هريغ

 الو « ةحتافلا يف اهب رهجي ال ةلمسبلا نإ : لوقي نم هب لدتسا دق ثيدحلاو

 نمو « ةيناثلا ةروسلا لوأ هب دارم ؛ اهرخآ يف الو : هلوق نأ ىلع ءانب ؛ اهريغ يف

 اهنوؤرقي لب ؛ ةحتافلاب مهرهج لاح ةثالثلا اهب رهجي مل هنأ دارملا : لاق اهتبثأ

 اهيف فلأو « مالكلا ةلأسملا هذه يف ءاملعلا لاطأ دقو « فنصملا هررق امك ؛ ًارس
 . برطضم سنأ ثيدح نأ نيبو « مالعألا ضعب

 ام هذه سنأ ثيدح تاياور هدرس لعب - «راكذتسالا» يف ربلا دبع نبا لاق

 مسب# نوؤرقي نيذلا ءاهقفلا نم دحأل ةجح هعم موقت ال بارطضالا اذه : هظفل

 كلذ نع لثس دقو ء.اهنوؤرقي ال نيذلاو « ١[ : ةحتافلا] «ميحرلا نمحرلا هللا

 ةلمسبلا نأ لصألاو « هيف ةجح الف ؛ ىهتنا . تيسنو ينس تربك : لاقف سنأ

 ‹بهاذملا فالتخال ؛ فئاوطلا نم ءاملعلا نيب لادجلا لاطأو « نآرقلا نم

 يف ثحبلا انيفوتسا دقو « اهيفخي ةراتو ًارهج ةرات اهب أرقي ناك قلي هنأ برقألاو

 لثم اهنأ نيققحملا نم ةعامج راتخاو « هيلع ةدايز ال ام «ةدمعلا حرش يشاوح»

 . هيف رسي اميف اهب رسيو « هيف رهجي اميف اهب رهجي « نآرقلا تايآ رٿ



 رمجلا ميعُث ثيدح 6 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك  ؟

 ‹ هتالص يف اهريغ يف الو « ةحتافلا يف اهب أرقي مل قي هنوكب لالدتسالا امأو

 كرت نأل ؛ ضهني الف ؛ ةيآ اهنأ ىلع لدت اهب ةءارقلاو  ةيآب تسيل اهنأ ىلع

 ليلدلا سيل هنإف ؛ اهتينأرق يفن ىلع لدي ال ؛ تبث ول ةالصلا يف اهب ةءارقلا

 اذإو « كلذ نم معأ ليلدلا لب ؛ ةالصلا ىف ةيآلاب ةءارقلاب رهجلا ةينآرقلا ىلع

 . ماعلا ليلدلا فتني مل« صاخلا ليلدلا ىفتنا

 هلا مسبإل أرقف « ةريره يبأ ءارو ْتِيَلَص : لاق رمْجمْلا مْيَعُت نعو ٠

 الو» : غلب اذإ ىتح ءنآرُقلا ّمأب أرق مث« ١[ : ةحتافلا] «ميحّرلا نمحرلا

 نم ماق اذإو . دجس املك لوقو ! نيمآ : لاق ؛ [۷ : ةحتافلا] «نيلاّضلا

 مكهبشأل ينإ « هديب يسفن يذلاو : َمَّلَس اذإ لوقي مث «ٌربكأ هللا : سولجلا
 . ةميزخ نباو يئاسنلا اور . كلي هللا لوسرب ةالص

 ميملا مضب : (رمجملا) رغصم ؛ ةلمهملا نيعلا حتفو نونلا مضب : (ميعن نعو)

 يف يبلحلا هركذ « ةيناثلا ميملا ديدشتو : لاقيو « ءارلابو ميملا رسكو ميلا نوكسو

 ‹ ةريره يبأ نم عمس « باطخلا نب رمع ىلوم هللا دبع وبأ وه « «ةدمعلا حرش»

 ديس عدس لا ا يمت يسير ا ديال( يدوس ا تکا

 نمحرلا هللا مسب# أرقف « ةريره يبأ ءارو تيلص :لاق) راهنلا فصتني

 ! نيمآ : لاق « 4نيِلاّضلا الو غلب اذإ ىّثح « نآرقلا مأب أرق مث« «ميحرلا

 اذإ كلذكو « طسوألا دهشتلا : يأ : (سولجلا نم ماق اذإو « دجس املك لوقيو

 : يأ : (لوقي مث) لقنلا ريبكت وهو : (ربكأ هللا) ةيناثلاو « ىلوألا ةدجسلا نم ماق

 ينإ) هفرصت يف يحور : يأ : (هديب يسفن يذلاو : ملس اذإ) ةريره وبأ

 هما



 ةريره يبأ ثيدح - ٠ ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك  ؟

 : (ةميرخ نباو ىئاسنلا هأور . هالك هللا لوسرب ةالص 2 ش أل
 ر

 هيلع بوبو « مهريغو « نابح نباو « جارسلا هجرخأو « ًاقيلعت يراخبلا هركذو
 ثيدح حصأ وهو « ١[ : ةحتافلا] ؟ميحرلا نمحرلا هللا مسب# ب رهجلا : يئاسنلا

 يف ةحتافلا مكح اهمكح ةلمسبلا نوك وهو « لصألل ديؤم وهف ‹ كلذ يف درو

 : ةريره يبأ لوقل ؛ ةلمسبلاب أرقي وي ناك هنأ يف رهاظ وه ْذِإ ؛ ًارارسإو أرهج « ةءارقلا
 لاعفأ رثكأ يف : ديري هنأ ًالمتحم ناك نإو يج هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ
 هتالص ىف عدتبي نأ يباحصلا نم دعبيو « رهاظلا فالخ هنأ الإ , اهلاوقأو ةالصلا

 . مكهبشأل ينإ هديب يسفن يذلاو : لوقي مث « اهيف لي هللا لوسر هلعفي ملائيش
 «ننسلا» يف ينطقرادلا جرخأ دقو « مامإلل نيمأتلا ةيعرش ىلع ليلد هيفو

 بوضغملا ريغ# : لاق اذإ هك
 سزا

 ثيدح هنإ : لاقو . هتوص اهب دمي «نيمأ» : لاق « [۷ : ةحتافلا] #نيلاضلا الو مهيلع

 . ةريره يبأ ثيدح ىف « ىفوتسم هيف ام يتأيو « لقنلا ريبكت ىلع ليلدو « حيحص

 متأرق اذإ» : ةالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو - ١

 هاور . «اهتايآ ىدخإ اهنإف ؛ (ميحرلا نمحرلا هللا مسي# : اوٌوَرقاف ةحتافلا
e ےس 

 . هفقو بوَصو « ‹ ينطقرا دلا

 متأرق اذإ» : فل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 هاور . «اهتايآ ىدُحِإ اهنإف ؛ (ميحرلا نمحّرلا هللا مسی : اوؤرفاف ةحتافلا

 . (ةفقو ٠ بوصو ٠ ينطقرادلا

 نارا ,ىلع لدي لبا رارسإلا الو ء اهب رهجلا ىلع اذه ثيدحلا لدي ال

 هم
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 هللا مسب ب رهجلا ىف ثيداحأ هل «ننسلا» ىف ىنطقرادلا قاس دقو « اهتءارق

 1 هيلع ىلع نع ةعوفرم ةعساو ةالصلا يف ١[ : ةحئافلا] «ميحرلا نمحرلا

 ةملّس مأ نعو « ةريره يبأ نعو «رمع نبا نعو « سابع نبا نعو « رامع نعو
 يس نيس يي بم

 ‹ هباحصأ نم يج يبنلا نع : #ميحرلا نمحرلا هللا مسب# ب رهجلا ىورو : هظفل
  ادرفم اهب رهجلا باتک ىف كلذب مهثيداحأ انبتك ؛ انيمس نم ريغ هجاوزأ نمو

 . هظفل ىهتنا « فيفختلاو « راصتخالل ًابلط ؛ انه انركذ ام ىلع انرصتقاو

 مدقتو « ةحتافلا تايآ ىدحإ اهنأو « ةلمسبلا ةءارق ىلع ليلد ثيدحلاو

 . كلذ ىف مالكلا

 عفر ؛ نآرقلا َمَأ ةءارق نم ٌعَرف اذإ ل هللا لوسر ناك : لاق هنعو 1۷

 . هححصو مكاحلاو « هنسحو ينطقرادلا هاور . «نيمأ» : لاقو « هتوص

 مَأ ةءارق نم عرف اذإ هلي هللا لوسر ناك : لاق) ةريره ىبأ : يأ : (هنعو) د |[

 : (هححصو مكاحلاو ‹ هنسحو ينطقرادلا هاور . «نيمأ» : لاقو ‹ هتوص عفر ؛ نآرقلا

 "/!-يحص نسح : ىقهيبلا لاقو « امهطرش ىلع حيحص هدانسإ : مكاحلا لاق

 امنإو ! )٥۸/۲( «يقهيبلا ننس» يف هرأ ملو ؛ (۱۸۸/۲) لقنلا اذه ىلع يناكوشلا هعبت )١(

 : ينطقرادلا لوق هيف ىكح

 ! ¢ نسح هد اتسإ»

 وهو ؛ قيربز نباب فورعملا « يديبزلا ءالعلا نب ميهاربإ نب قاحسإ اعيمج مهدنع هيفو
 . (55؟) نابح نبا هاور : هقيرط نمو . فيعض

 . دنسلا حيحص وهو ؛ هدعب يذلا ثيدحلا هل دهشي نكل

o۰۲ 
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 هرهاظو « ًارهج ةحتافلا ةءارق دعب نيمأتلا مامإلل عرشي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لوألا : نالوق كلاملو ‹ ةيرهجلا ىف اهب رسي : ةيفنحلا تلاقو « ىتأي امل ؛ هتيعرش

 . اهلوقي ال نأ : يناثلاو « ةيفنحلاك

 ‹ مومأملا نيمأتل ضرعت ثيدحلا ىف سيلو « ةيعفاشلل ةنّيب ةجح ثيدحلاو

 : لاق ةريره ىبأ ثيدح نم مومأملل نيمأتلإ ةيعرش يف يراخبلا جرخأ دقو « درفنملاو

 ؛ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم هنإف ؛ اونمأف مامإلا نمأ ادإ) :

 ھا لوسر لاق : لاق اأ جرخأو . (هبنذ نم مدقت ام هللا رفغ hz ادإ» :

 هثيدح نم ًاضيأ جرخأو . ثيدحلا , «نيمأ : اولوقف ؛ نيلاضلا الو : د لاق

 قفاوف « نيمآ : ءامسلا يف ةكئالملا تلاقو « نيمآ : مكدحأ لاق اذإ» : اعوفرم

 هتيعرش ىلع ثيداحألا تلدف . «هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ رخآلا امهدحأ

 نعو « بدنلا ىلع هب نيلئاقلا نم روهمجلا هلمح دقو « درفنملا معي ريخألاو , مومأملل

 . لصم لك ىلع هوبجوأف « رمألا رهاظب المع ؛ بوجولل هنأ رهاظلا لهأ ضعب

 ةالصلا هذه نإ» : ثيدحب ةالصلل ةدسفم ةعدب هنأ ىلع ةيوداهلا تلدتساو

 نأل ؛ لالدتسالا هب متي الو . ثيدحلا « «سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال

 سانلا مالكو « هوحنو « حيبستلاك « ةالصلا راكذأ نم هنأ ىلع ليلدلا ماق اذه

 . تفرع امك ؛ مهتبطاخمو « مهتملاكم هب دارملا

  - ۲A۸هوحن رجح نب لئاو ثيدح نم يدذمرتلاو دواد يبألو 5

 وحنا يأ : (هوحن رجح نب لئاو ثيدح نم يذمرتلاو دواد يبألو)

0*4 
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 #نيلاضلا الو# : مامإلا أرق اذإ : «ننسلا» ىف هظفلو ؛ ةريره تا ثيدح

 فلخ ىلص هنأ : هنع هل ظفل يفو , هتوص اهب عفرو « نيمأ : لاق [۷ : ةحتافلا]

 . كلذ ريغ ليقو « بجتسا ّمهللا : اهانعمو « تاغل اهيف يكحو « ءارقلا عيمج

0 

 : لاقف قلي ل يبنلا ىلإ لجَر ءاج : لاق ىَنْوَأ يبأ نب هللادبَع نعو 4

 : لُق» : لاقف « هنم ينئزجُب ام ينملعف « ائيش نآرقلا نم ذخآ نأ عيطتسأ ال ينإ
 الإ ةوق الو لوح الو  ٌربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو « هلل دمحلاو « هللا ناحبُس

 هحّحصو « يئاسنلاو دواد وبأو مح هاور . ثيدحلا « «ميظعلا يلعلا هللاب

 . مكاحلاو ينطقرا دلاو ناّبح نبا

 مساو « ةيواعم وأ « دمحم وأ « ميهاربإ وبأ وه : (ىفوأ يبأ نب هللا دبع نعو)

 امو « ربيخو « ةيبيدحلا دهش « يملسألا ثراح لا نب سيق نب ةمقلع : ىفوأ يبأ

 تامو « ةفوكلا ىلإ لوحتف « ولج ضبق ىتح « ةنيدملا يف لزي ملو ءامهدعب
 لس يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق) ةباحصلا نم ةفوكلاب تام نم رخآ وهو « اهب
 ‹ هنم ينئزجي ام ينملعف « ًائيش نآرقلا نم ذخآ نأ عيطتسأ ال ينإ : لاقف

 لوح الو . ربكأ هللاو , هللا الإ هلإ الو , هلل دمحلاو « هللا ناحبس : لق» : لاقف

 . ثيدحلا متأ : يأ ؛ بصنلاب : (ثيدحلا« «ميظعلا يلعلا للاب الإ ةوق الو

 « هلل اذه « هللا لوسر اي :- لجرلا : يأ لاق : «دواد ىبأ ننس» ىف همامتو

 لاق ؛ ماق املف . «يندهاو ينفاعو ينقزراو ينمحرا مهلا : لق» : لاق ؟ىلامف

 . «ريخلا نم هيدي الم دقف ؛ اذه امأ» : غلي هللا لوسر لاقف « هيديب اذكه
 و
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 وبأو . دمحأ هاور) «ميظعلا يلعلا» : «دواد ا ننس)) ىف ل هنأ الإ . ىهتنا

 ليلد ثيدحلا : (مكاحلاو ينطقرادلاو نابح نبا هححصو < يئاسنلاو «٠ دواد

 ‹ كلذ نسحي ال نمل اهريغو ةحتافلل ةءارقلا ماقم ةمئاق راكذألا هذه نأ ىلع

 ال : ىنعم نإف ؛ ةالصلا يف هب أرقيل ؛ نآرقلا ملعت هيلع بجي ال هنأ هرهاظو

 عم « ظافلألا هذهب هرمأو « هظفحب هرمأي ملف « ًائيش هنم نآلا ظفحأ ال : عيطتسأ

 . هتالص ءيسملا ثيدح ىف مدقت دقو « هذه ظفحي امك ؛ ةحتافلا ظفح هنكمي هنأ

 , انب يلصي ل

 ‹ نيتروسو باتكلا ةحتافب  نييلوألا نيتعكرلا يف ذ  رصعلاو رهّظلا يف

 ةحتافب نْيَيرخألا يف ًارقيو « ىلوألا ةعكرلا ُلوَطُيو ء ًانايحأ ةيآلا م

 . هيلع قفتم . باتكلا

 هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ لاي ا

 ًارقيف ءانب يلصُي كلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو)
 ةحتافب) ىلوأ : ةينشت ؛ نّيءايب : (- نيّيلوألا نيتعكرلا يف  رصعلاو رهظلا يف

 ةعكر لك ىف ؛ امهؤرقي : يأ : (نيتروسو) امهنم ةعكر لك يف : يأ : (باتكلا

 لوظسو) تار رادقم اوملغ انه مان اكو ناجا ةا امس جس

 يف أرقيو) ةيناثلا يف يتلا نم لوطأ اهيف ةروسلا لعجي : (ىلوألا ةعكرلا
 . (هيلع قفتم) اهيلع ةدايز ريغ نم : (باتكلا ةحتافب) ىرخأ ةينثت : (نييرخآلا

 «ةدحاو لك يف تاعكرلا عبرألا يف ةحتافلا ةءارق ةيعرش ىلع ليلد هيف

 ةالصلا هيلع هتداع ناك اذه نأو « نييلوألا نم ةعكر لك ىف اهعم ةروس ةءارقو

 . ابلاغ رارمعسالا يفت ةرابع ىه د١ ىلصي ناك + هل لدي امك ؛ ماللسلاو

٥۹“ 
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 نأو . ةيرسلا ىف رارسإلا بجي ال هنأ ىلع ليلد ًانايحأ ةيآلا مهعامسإو
 كلذ رركت هنأ ىلع لدي ام  ًانايحأ : هلوق ىفو ءوهسلا دوجس ىضتقي ال كلذ
 ىبنلا فلخ ىلصن انك : لاق ءاربلا ثيدح نم ىئاسنلا جرخأ دقو « كي هنم

 جرخأو ' تايراذلاو « نامقل ةروس نم ةيآلا لعب ةيآلا هلم عمسنو « رهظلا ا

 ‹ *ىلعألا كبر مسا حبس# : لاق نكلو « هوحن سنأ ثيدح نم ةميزخ نبا

 . #ةيشاغلا ثيدح كاتأ له#و

 دبع هجرخأ ام ههجوو « ىلوألا ةعكرلا ليوطت ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 سانلا كردي نأ كلذب ديري هنأ اننظو : اذه ةداتق يبأ ثيدح رخآ يف قازرلا

 بحأل ىنإ : ءاطع نع قازرلا دبع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو « ىلوألا ةعكرلا

 . ىلوألا ةعكرلا مامإلا لوطي نأ

 . ءورقملا ءاوتسا عم اهيف ةءارقلا ليترتب وه امنإ ليوطتلا نأ نابح نبا ىعدا دقو

 نم لوطأ نوكت ىّتح « ةروسلا لتري ناك : ةصفح ثيدح نم ملسم ىور دقو

 ؛ اهيف ةءارقلا اّمأو  ذوعتلاو حاتتفالا ءاعدب ىلوألا تلاط امإ : ليقو . اهنم لوطأ

 : يقهيبلا لاقو « كلذ ىلإ دشري ام ىتآلا ديعس يبأ ثيدح يفو « ءاوس امهف

 . نييلوألا نيب يوسيف الإو « ًادحأ رظتني ناك نإ « ىلوألا يف لوطي

 ىف ةغلاثلا كلذكو « ةحتافلا ىلع نييّرْخألا يف دازي ال هنأ ىلع ليلد هيفو
 ابأ عمس هنأ : يحبانصلا قيرط نم (أطوملا» يف جرخأ دق كلام ناك نإو « برغملا

 يعفاشللو . ةيآلا [: نارمع لآ] 4اَنَْيِدَه ْذإ دعب اَول عزت ال اَنّبَر» : اهيف أرقي ركب
 . نييرخألا يف ةروسلا ةءارق بابحتسا يف نالوق



 ال ةروسلاب ةءارقلا ةفرعمف الإو « نظلاب ناسنإلا ربخي نأ زاوج ىلع ليلد هيفو

 ةةةروسلا لك او لغ لدي آل احا آلا عامسإو « نيقيلا ىلإ ةف

 ثيدح اذكو « نظلاب كلذ نع رابخإلا ىلع لدي يتآلا ديعس يبأ ثيدحو

 : لاق ؟رصعلاو رهظلا يف لي يبنلا ةءارق نوفرعت متنك مب : لثس نيح بابخ

 . هوركذل « كي هنع ربخب امهيف هتءارق نوملعي اوناك ولو « هتيحل بارطضاب
 لوسر مایق ُرُْحَن انك : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو ١

 رهظلا يف نْيَيَلوألا نيتعكرلا يف ُهَمايق اَنْرَرَحَف ءرصعلاو رهّظلا يف هِي هلا
 نم فصنلا رالق نيّيرخألا يفو « ۲١[ :ةدجسلا] ةدجّسلا (ليزنت ملا# :رذق

 نييرخألاو , رهّظلا نم نييرخألا رْدَق ىلع رصعلا نم نْيّيلوألا يفو « كلذ
 . ملسُم هاور . كلذ نم فصُنلا ىلع

 نونلا حتفب : (رزخن انك : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 لدي ام «رزحن انك : هلوق يفو « ردقنو صرخن : يازلا مضو ةلمهملا ءاحلا نوكسو

 نوثالث نيرزاح ا نأ : ةياور هجام نبا جرخأ دقو « ةعامج كلذل نيردقملا نأ ىلع

 يف همايق انرزحف ‹ رصعلاو رهظلا يف هي هللا لوسر مايق) ةباحصلا نم ًالجر

 ةعكر لك يف : يأ : (ةدجّسسلا «ليزنت ملا» : ردق رهّظلا يف نييلوألا نيتعكرلا
 ةءارق ىلع ةلالد هيف : (كلذ نم فصنلا َرلَق نييرخألا يفو) ةحتافلا ةءارق دعب

 نم نييلوألا يفو) هلوق كلذ ىلع ةلالد هديزيو « نييرخألا يف اهعم ةحتافلا ريغ

 نم نييلوألا يف أرقي ناك هنأ مولعمو : (رهّظلا نم نييرخألا ردق ىلع رصعلا
 نم فصنلا ىلع) رصعلا نم : يأ : (نييرخألاو) ةحتافلا ريغ ةروس رصعلا
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 ؛ تفلتخا دق اذه يف ثيداحألا : (ملسم هاور) هنم نييلوألا نم : يأ : (كلذ

 يضقيف « عيقبلا ىلإ بهاذلا بهذيف « ماقت رهظلا ةالص تناك اهنأ درو دقف

 ام ؛ ىلوألا ةعكرلا يف وَ يبنلا كرديو  ًاضوتيف « هلهأ ىلإ ىتأي مث « هتجاح

 نم ملسمو ‹ دمحأ جرخأو . ديعس يبأ نع يئاسنلاو  ملسم هجرخأ . اهليطي

 نيتعكرلا يف < ‹ رهظلا ةالص ىف أرقي ناك كي

 ‹ ةيأ ةرشع سمخ ردق نييرخألا يفو « ةيآ نيثالث ردق « ةعكر لك يف نييلوألا

 ردق ةعكر لك يف « نييلوألا نيتعكرلا يف « رصعلا ىفو « كلذ فصن : لاق وأ

 . ملسم ظفل اذه « كلذ فصن ردق نييرخألا ىفو « ةيأ ةرشع سمخ

 يف أرقي هنأو « ةحتافلا الإ رصعلا نم نييرخألا يف أرقي ال هنأ ىلع ليلد هيفو

 . اهعم اهريغ رهظلا نم نييرخألا

 هنأ | : ةداتق يبأ ثيدح مدقتو

hp 

 ماب رهظلا نم نييرخألا يف أرقي ناك ل هن

 ءامهبف بالا مأ ىلغديري ال هنأ هرهاظو « ًانايختأ ةيآلا اهعمصفو نالا

 ناخيشلا هيلع قفتا هنأل ؛ ةياورلا ثيح نم « ديعس ىبأ ثيدح نم حجرأ هلعلو

 ديعس ىبأ ربخو « هب موزجم رابخإ هنأل ؛ ةياردلا ثيح نمو « ةياورلا ثيح نم

 امهنيب عمجي نأ لمتحيو « ننظتو ريدقتو رزح نع ربخ هنألو ؛ ملسم هب درفنا

 رصتمرو انهن ةحافلا ی ی ا وتو ناك ا

 ااا ةو ااا لش س اسهيفا اهبلع ةدادلا نق اجا اهنا

 رهظلا نم نيّيلوألا ليطي ٌنالف ناك : لاق راسي نب ناميلس نعو -

 يفو « هطّسوب ءاشعلا يفو ‹ لّصَفْمْلا راصقب برغملا يف ذ أرقيو ءرصعلا ففخيو

0۹۹ 



 راسي نب ناميلس ثيدح 5 ةالصلا ةفص باب ۷ ظ ةالصلا باتك  ؟

 هللا لوسرب ًةالص َهَبْشأ دحأ ءارو تيلَص ام : ةريرُه وبأ لاقف « هلاوطب حبّصلا

 ٠ . حيحص دانسإب يئاسنلا هجرخأ . اذه نم كي

 ةانثملا حتفب راسي نب ناميلس بويأ وبأ وه : (راسي نب ناميلس نعو)

 نب ءاطع وخأو  نينمؤملا مأ ةنوميم ىلوم وهو « ةلمهملا نيسلا فيفختو ةيتحتلا
 ًاضرو# داع ةف ااف ايف ناك عب اقل رابكو ع ا لمآ نم عزان
 : يوغبلل «ةنسلا حرش» يف : (نالف ناك : لاق) ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وهو « ةجح

 لزب س نم ورم مسا ق دلا ىلع ناك ا ريخأ هب ديرو ااف

 يبأ ةافو دعب تناك زيزعلادبع نب رمع ةدالو نأل ؛ ليق امك « زيزعلادبع نب رمع وه
 نم نييلوألا ليطُي) اذه نالف فلخ ىلص ةريره ابأ نأب حرصم ثيدحلاو « ةريره

 لوأ يف فلتخا : (لصفملا راصقب برغملا يف أرقيو ءرصعلا ففخيو « رهظلا

 : تارجحلا وأ « حتفلا وأ « لاتقلا وأ « ةيثاجلا وأ « تافاصلا نم اهنإ : ليقف « لصفملا

 يسفو) نآرقلا رخآ هاهتنم نأ قفتاو « ىحضلا وأ « حبس وأ « كرابت وأ « فصلا وأ

 دحأ ءارو تْيلَص ام : ةريره وبأ لاقف , هلاوطب حبصلا يفو « هطّسَّوب ءاشعلا
hb حيحص دانسإب يئاسنلا هجرخأ . اذه نم ي) . 

 حبصلا نوكيو « لصفملا لاوطب رهظلاو حبصلا يف أرقي نأ ةنسلا : ءاملعلا لاق

 يف ةمكحلاو : اولاق « هراصقب برغملا يفو « هطسوأب رصعلاو ءاشعلا يفو « لوطأ

 امهلوطف « ةلئاقلاو ليللا رخآ يف مونلاب ةلفغ اتقو امهنأ رهظلاو حبصلا ليوطت

 لب ؛ كلذك تسيل رصعلا يفو « امهوحنو « مون وأ « ةلفغل نورخأتملا امهكرديل
 ىلإ جيتحاف « تقولا قيضل ؛ برغملا يفو « كلذل تفخف لامعألا تقو يف يه

 هللا لوسرب ةالص |
 و
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 معطم نب ريبج ثيدح ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتك  ؟

 ةبلغل ءاشعلا يفو « مهفيضو مهمئاص ءاشع ىلإ سانلا ةجاحلو « اهفيفخت ةدايز

 فالتخا فرعتسو « هولاق اذكه ء رصعلا تهبشأف « عساو اهتقو نكلو « مونلا
 . ليصفتلا اذه هب متي ال امب « ًابيرق يتأي ام كلي هتالص لاوحأ

 ال هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر معطُم نب رّيَبُج نعو - اا

 . هيلع َقْفَّتم . روطلاب برغملا يف

 د يوي
0 

 لاو

 ليلد وهو « همالسإ لبق ناك كلذل هعامس نأ «يرابلا حتف» يف نيب دق

 برغم لا ىفأرق قل هنأ : درو دقو« لصفملا راصقب صتخي ال برغملا نأ ىلع

 «محإب اهيف أرق هنأو « تافاصلاب اهيف أرق هنأو « ١[ : فارعألا] #صملا# ب

 اهيف أرق هنأو « ١[ :ىلعألا] 4ىلعألا كبر مسا حبس# اهيف أرق هنأو « ١[ : ناخدلا]

 « تالسرملاب اهيف أرق هنأو « نيتذوعم اب اهيف أرق هنأو « ١[ : نيتلا] 4نوتيزلاو نيتلاوإ
 . ةحيحص ثيداحأ اهلكو « لصفملا راصقب اهيف أرقي ناك هنأو

 « مكحلا نب ناورم لعف وه امّنِإَف لصفملا راصق ىلع برغملا يف ةموادملا امأو

 ل لا

 امهب دارملاو «- ىلوط ةينشت  !؟نييلوطلا ىلوطب برغملا يف أرقي ةَ هللا لوسر
 يهو مو يراخبل هلا يب دواي ما وعلوم. فرما

 ا

 سمشلا# ب اهيف ذاعمل تقوو « ١[ : نيتلا] 1 نيتلا# ب ءاشعلا ىف أرق

 ١١ه



 دوعسم نباو ةريره يبأ اثيدح 707081174  ةالصلا ةفص باب * ةالصلا باتك ۲

 كبر مسا حبس لو 4 ١[ : ليللا] 4 ىشغي ادإ ليللا#و ١[ : سمشلا ] «اهاحضو

 1 هنم كلذ عفو هنأ تاياورلا هذه نيب عمج او « هوحنو ١[ : ىلعألا] * ىلعألا

 : ادوجاوو مدع لاشك ًالاوم سراقو ًالاو فال انا تاكا

 ىف ارقي قلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو 2-64

 ىلع ىتأ له#و « ]١  ١[ ةدجسلا ‹ «ليزنت . ملا# ةعّمجلا موي رجفلا ةالص

 . هيلع قفتم . ١[ : ناسنإلا] #ناسنإلا

 ب قو هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 له#و) لوألا ةعكرلا يف : يأ : (ةدجسلا (ليزنت . ملا# ةعمجلا موي رجفلا

 . (هيلع قفتم) ةيناثلا يف : يأ : (4ناسنإلا ىلع ىتأ

 ىلع هرارمتسا دازو « ةالصلا كلت يف كي هبأد ناك كلذ نأ ىلع ليلد هيف

 :هلرق انابيب كلذ

 . كلذ يدي : هنع هللا يضر دوعْسم نبا ثيدح ْنم يناربطللو

 يأ : (كلذ ميدي : هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح ْنم يناربطللو)

 ا ىف اما ىف رسا ای نبا مااستإلا خيش لاق هل ةطئاو: واع هلعجي

 اتلمتشا امهنإف ءامهموي يف نوكي امو «ناك ام اتنمضت امهنأ ةعمجلا موي رجف

 « ةعمجلا موي يف نوكي كلذو « دابعلا رشحو «داعملا ركذ ىلعو « مدآ قلخ ىلع

 . نوكيو هيف ناك امب دابعلل ريكذت امهتءارق ىفف

 . نوكي امل اودعتسيو « ناك ام ركذب اوربتعيل : تلق
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 ةفي ذح ثيدح 5 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۲

 هب تّرَم امف وَ يبنلا عم تّيلَص : لاق هنع هللا يضر ةفيذُح نعو 3 ١

 هجرخأ .اهنم ذّوعت الإ باذع ةيآ الو « لأسي اهدنع فقو الإ ؛ ةمحر ةيآ

 ةيآ هب ترم امف لي يبنلا عم تيلص : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو)

 الإ باذع ةيآ الو) هتمحر هللا نم بلطي : ئأ : (لأسي اهدنع فقو الإ ؛ ةمحر

 . (يذمرتلا هنسحو « ةسمخلا هجرخأ) اهيف ركذ امم : (اهنم ذوعت

 لاؤسو « هؤرقي ام ربدت ةالصلا يف ئراقلل يغبني هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف

 ادق امنإو « ليللا ةالص ىف ناك اذه لعلو « هباذع نم ةذاعتسالاو « هتمحر هللا

 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدحب هدييقت دروو « قلطم ةفيذح ثيدح نأل ؛ كلذ

 ركذب رمف « ةضيرفب تسيل ةالص يف أرقي وي هللا لوسر تعمس : لاق هيبأ نع
 نباو « دمحأ هاور . «رانلا لهأل ليو «رانلا نم هللاب ذوعأ» : لاقف رانلاو ةنجل ا

 ا

 زع هللا اعد الإ « فيوخت اهيف ةيآب رمي الو « نارمع لآو « ءاسنلاو « ةرقبلاب أرقي ناكف

 . هيلإ بغرو « لجو زع هللا اعد الإ ؛ راشبتسا اهيف ةيآب ري الو « ذاعتساو « لجو

 : هللا لوسر عم تمق : ةشئاع نع دمحأ جرخأو « هانعمب هجام

 لوسر عم تمق : كلام نب فوع ثيدح نم « دواد وبأو « ىئاسنلا جرخأو

 ةيأب رمي ال « ةرقبلا حتفتساف ‹« ىلصف ماق مث , ًاضوتو , كاتساف « أدبف « 1

 ‹ ثيدحلا ,ذوعتو « فقو الإ ؛ ناذع ةيأب رمي الو « لأسف « فقو الإ ؛ ةمحر

 5 ءوضولاو «٠ كاوسلا كد دواد ىبأل رجلو

 هديفي امك ؛ ليللا مايق يفو « لوألا حيرص وه امك ؛ ةلفانلا يف هلك اذهف

١ 

 : هللا
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 سابع نبا ثيدح 7 ةالصلا ةفص تاب ۷ ةالصلا ںاتک ۔ ۲
 یم تل ل ا ا آذآ

 لآو « ةرقبلاب سانلا ّمأ هنأ طق ةياور يف قلك هنع تأي مل هنإف ؛ نارخألا ناثيدحلا

 انيجرت ام متف « ليللا يف هنأ رعشي « تمق : ظفلو  ًالصأ ةضيرف يف نارمع
 ‹ ةضيرفلا ىف دحأ هلعف ولف « درو ام رابتعاب ليللا ةالص ىف اذه لعلو : انلوقب

 ا شقي ااا ناک اذ[ انيس, تال لفي الودي یاب آل هليل
 ؛ باتكك  مامتلا ةليل : «سوماقلا» يف « مامتلا ةليل : اهلوقو « ًامامإ ناك اذإ هريغ
 اذإ ىه وأ « اهناصقن نابتسي ال ثالث ىه وأ « ءاتشلا يلايل لوطأ : يمامت ليلو
 | ظ ا |. ًادعاصف ةعاس ةرشع يتنثا تغلب

VVأ : قلك هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر ساّبسع نبا نعو -  

 : بّرلا هيف اوُمّظَعَف ؛ عوكرلا امأف « ًادجاس وأ « ًاعكار نآرقلا ًارقأ نأ تيهُت ينإو

 . ملسُم ِهاَوَر .«مكل باجتسُي نأ نمقف ؛ ءاعأدلا يف اودهَتْجاَف دوُجّسلا ماو

 ينإو الأ» : لل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو)
 لاقف ؟امهيف لوقت 7 اذامف : ليق هنأكف : (ادجاس وأ « ًاعكار نآرقلا أرقأ نأ تيهن

 ملسم ثيدح ميظعتلا اذه ةيفيك نيب دق : (بّرلا هيف اومّظعف ؛ عوكرلا اًمأف)
 امأو) «ميظعلا يبر ناحبس» :- هلي هللا لوسر : يأ - لوقي لعجف : ةفيذح نع
 ا ي ا تا (نمقف ؛ ءاعدلا يف اودهتجاف ري

 . (ملسم هاور . «مكل باجتسي نأ) قيقح

 يف لصألا نأل ؛ دوجسلاو عوكرلا لاح نآرقلا ةءارق رحت ىلع ليلد ثيدحلا

 ا نإ و ءاعدلا بوجوو « عوكرلا حيبست بوجو هرهاظو « ميرحتلا يهنلا
 ش نيثدحلا نم ةفئاطو « لبنح نب سا تالاب دقو « امهب رمألل
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 ةشئاع ثيدح _ ۸ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ١

 ذك هملعي مل هنإف ؛ هتالص ءيسملا ثيدحل ؛ بحتسم هنإ : روهمجلا لاقو

 ةرملا ئزجت اهذأ : (برلا هيف اومظعف» : هلوق رهاظ مث « هب هرم أل اجا ناک ولو « كلذ

 : دوعسم نبا ثيدح نم دواد وبأ جرخأ دقو . هب رمأ ام ًالثتمم اهب نوكيو « ةدحاول

 «هاندأ كلذو « ميظعلا يبر ناحبس : تارم ثالث لقيلف ؛ مك دحأ عكر اذإ»

 ‹ يراخبلا لاق اذكو ‹ لاسرإ هيف : دواد وبأ لاق هنأ الإ « هجام نباو « يذمرتلا هاورو

 . ةدحاولا ةرملا ئزجت ال اهنأ ىلع لدي ام «هاندأ كلذ» : هلوق يفو ؛ يذمرتلاو

 نم ؛ ناك ءاعد يأب . دوجسلا لاح ءاعدلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلاو

 دقو « ةباجإلا لحم هنأو « امهرش نم ةذاعتسالاو « ةرخآلاو ايندلا يريخ بلط

 ظ : هلوق هدافأ ام ةيعدألا ضعب نيب

 هعوكر يف ٌلوقي لي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 | . هيلع َقْفَنُم . «يل ٌرفغا ! مهلا « َكدّمَحِبو انّير مهللا كناحبس» : هدوجسو

 هعوكر يف لوقي لي هللا لوسر ناك : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 ام هيلع فوطعملاو « فطعلل واولا : (كدمحبو انير مهللا كناحبس» : هدوجسو

 ‹ كدمحب سبلتأو كهزنأ : ىنعملاو ٠ (ك دمح» ب قلعتي فوطعملاو « هلبق ام هديفي

 لاح : يأ ؛ كدمحب سبلتم انأو « كحبسأ : دارملاو « لاحلل نوكت نأ لمتحيو

 . (هيلع قفتم . «يل ٌرْفْغا ! مهللا) هب ًاسبلتم ينوك

 نأ دعب كي ىبنلا ىلص ام : ةشئاع تلاق اهنأ ؛ اهنم ظافلأب درو ثيدحلا

 انمر كنان : لوقي الإ ١[« :رصنلا] «حتفلاو هللا رصن ءاج اذإ هيلع تلزنأ

 . «يل رفغا ! مهللا « كدمحبو

 ٥ه



 ةريره يبأ ثيدح 6 ةالصلا ةفص ناب -۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 : ثيدح هيفاني الو , دوجسلاو عوكرلا راكذأ نم اذه نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 يذلا ميظعتلا كلذ ىلع ةدايز ركذلا اذه نأل ؛ «ىرلا هيف اومظعف ؛ عوكرلا امأ»

 هلوقل لاثتما . «يل رفغا مهللا» : هلوقو « اذه نيبو هنيب عمجيف ؛ 4ل هلوقي ناك

 ىلإ هلي هتعراسم هيفو « [؟ :رصنلا] (هرفغتساو كبر دمحب حبسف# : ىلاعت
 نأ هذاز ع ةيبويرلا نال ًاميظعتو < ةيدوينعلا قحي امايق هب هلا مآ انه. لافتما

 . رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دقو «  ًالضفو ًافرش

 ماق اذإ قلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 2 ۹

 نمل هللا عمّس» : لوقي مث را ُموقي نيح ُرّبكي ؛ ةالصلا ىلإ

 كلو انبر» : مئاق وهو لوقي مث« عوكّرلا نم هبلّص عفري نيح « «هدمح
 ربكي مث ةأر فري نيح رّبكي مث . اددجاس يوُهي نيح رّبكي مث .«دمحلا

 رّبكُيو اهلك ةالصلا يف كلذ ٌلَعْفي مث عري حربي نودحسي رح

 . هيلع َقفّتم . سولجلا دْعَب نْيَتنثلا نم ٌموقي نيح

 ىلإ ماق اذإ غلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 هيف : (موقي نيح) مارحإلا ةريبكت : يأ : (ربكي) اهيف ماق اذإ : يأ : (ةالصلا

 : (عكري نيح ربكي مث) ًائيش ةريبكتلا لبق عنصي الو « هجوتي ال هنأ ىلع ليلد

 ؛ هدمح نم هللا ناجأ : يأ : («هدمح نمل هللا عمس» : لوقي مث) لقنلا ةريبكت

 هل ضرعت ام هاطعأو « هل هللا باجتسا « هباوثل ًاضرعتم ىلاعت هللا دمح نم نإف

 اذهف : (عوكرلا نم هبلص عفري نيح) «دمحلا كلو انبر» : لوقي نأ هدعب بسانف
 كلو انبر» : مئاق وهو لوقي مث) مايقلل هيوه نم هبلص عفر ىف هذخأ لاح ىف

 هاك



 ةريره ىبأ ثيدح 4 ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك ١

 وأ «- كاندمحو كانعطأ انبر : يأ  ردقم ىلع فطعلل واولا تابثإب :((دمحل|

 ربكي مث) «مارملا غولب» يف ةخسن يهو « اهفذحب ةياور يف دروو « ةدئاز وأ « لاحلل
 دوجسلا نم : يأ : (هسأر عفري نيح ربكي مث) لقنلا ريبكت : (ادجاس يوهي نيح

 : يأ : (عفري نيح ربكي مث) ةيناثلا ةدجسلا : يأ : (دجسي نيح ربكي مث) لوألا

 ادع ام « ركذ ام : يأ : (كلذ لعفي مث) لقنلا ريبكت هلك اذه « ةيناثلا ةدجسلا نم

 ربكيو) اهلك اهتاعكر : يأ : (اهلك ةالصلا يف) مارحإلل يتلا ىلوألإ ةريبكتلا

 . (هيلع قفتم) طسوألا دهشتلل : (سولجلا دعب نيتنثلا نم موقي نيح

 ىهف ؛ ريبكتلا لوأ امأف « راكذألا نم هيف ركذ ام ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا

 ۰ . ثيدحلا اذه ريغ نم اهبوجو ىلع ليلدلا مدقت دقو « مارحإلا ةريبكت

 ةيمأ ينب ءارمأ ضعب نم عقو ناك دقف ؛ هفصو يذلا ريبكتلا نم اهادع ام امأو

 يف « عفرو ضفخ لك يف هلعف ىلع ةمألا نم لمعلا رقتسا هنكلو « الهاست هكرت
 ةيعابرلا يف ديزيو « ثيدحلا اذه ظفل نم هتفرع امك ؛ تاريبكت سمخ ةعكر لك

 سمخلا تابوتكملا يف لصحتيف « طسوألا دهشتلا نم ضوهنلا ريبكت ةيثالثلاو

 . ةريبكت نونامثو عست اهنود نمو « ةريبكت نوعستو عبرأ مارحإلا ةريبكتب

 . لقنلا ريبكت مكح ىف ءاملعلا فلتخاو

 مواد ولج هنأل كلذو « لبنح نب دمحأل ًالوق يورو « بجاو هنإ : ليقف

 ش (يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لاق دقو « هيلع

 هملع امنإو « هتالص ءىسملا هملعي مل هدي هنأل ؛ هبدن ىلإ روهمجلا بهذو

 . ةجاحلا تقو نع هريخأت زوجي الو « بجاولل نايبلا عضوم وهو « مارحإلا ةريبكت
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲ 0

 ثيدح نم دواد وبأ ءيسملا ثيدح يف لقنلا ةريبكت جرخأ دق هنأب هنع بيجأو

 هيف ركذو « عكري مث , «ربكأ هللا» : لوقي مث : هيفو « هقاس هنإف ؛ عفار نب ةعافر

 , يذمرتلا اهجرخأو « لقنلا تاريبكت ةيقبو « «هدمح نمل هللا عمس» : هلوق

 . لقنلا ريبكت بوجو ىلإ دوادو « دمحأ بهذ اذلو ؛ يئاسنلاو

 ‹ تاكرحلا هذه نراقي ريبكتلا نأ ءاذك نيحو « اذك نيح ربكي : هلوق رهاظو

 . نكرلل هئادتبا دنع ريبكتلا يف عرشيف

 ؛  هريغو «حرشلا» يف امك  ةكرحلا دمي ىتح « ريبكتلا دمي هنأب لوقلا اّمأو

 . هنم ناصقن الو « هئادأ ىلع ةدايز ريغ نم ظفللاب يتأي لب ؛ هل هجو الف

 عرشي هنأ . «دمحلا كلو انبر هدمح نمل هللا عمساا : لوقي مث : هلوق رهاظو

 ال هتالص قلطمل ةياكح وه ذإ ؛ مومأمو مامإ نم لصم لكل كلذ

 ضرف ول هنأ الإ « اهيف مامإلا وهو « ةعامج ةبجاولا لكَ هتالص تناكو « ةبجاولا
 ىلصي نأ لصم لكل رمأ «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : 1

 ۰ . درفنمو مامإ نم « ف

 وأ ‹ لفنتملا .ًاقلطم عيمستتا نأ ىلإ مهريغو ٠ ةيوداهلاو « اغلا تشاو

 ااا لاق اذإ» : ثيدحل ؛ عؤملل دمحلاو « درفنملاو « مامإلل ضرتفم

 . دواد وبأ هجرخأ . «دمحلا كل انبر : اولوقف ؛ هدمح نمل

 كل انبر : اولوقف ؛ هدمح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ» : هلوق نأب بيجأو
 : توا لوقي هنأ ىلع لدي امنإو « هدمح نمل هللا عمس : متْؤملا لوق يفني ال « «دمحلا
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 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح _ ١ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 نأل ؛ كلذ وه عقاولاو ء هدمح نمل هللا عمس : مامإلا لوق بقع دمحلا كل انبر

 يف ديمحتلا لوقي مومأملاو « هلاقتنا لاح يف هدمح نمل هللا عمس : لوقي مامإلا

 . لوألا ثيدحلا نم امهنيب عمجلا ديفتساو « هلادتعا لاح

 عمس : مامإلا فلخ متؤملا لوقي ال : يبعشلا نع دواد وبأ جرخأ نكل : تلق

 الف ؛ ىبعشلا ىلع فوقوم هنكلو «دمحلا كل انبر : لوقي نكلو « هدمح نمل هللا

 ۰ . ةجح هب موقت

 عمجي درفنملا نوك ىلع عامجإلا ربلا دبع نباو « يواحطلا ىعدا دقو

  متؤملا دمحيو « درفنملاو مامإلا امهنيب عمجي هنأ ىلإ نورخآ بهذو ءامهنيب
 . درفنملاو مامإلا مكح داحتال ؛ امهنيب مامإلا عمج ةجحلاو : اولاق

 الك هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو - ٠

 ا ءلم ٠ «دمحلا كل انبر ! مهللا» : لاق نجر اا عقرافإ

 لاق ام ٌقَحأ « دْجَملاو ءانثلا لْهأ « دْعَب ءيش نم تئش ام ءلمو « ضرألاو

 . تْعنَم امل يطعم الو« تيطغأ امل عنام ال ! مهللا - مَع كل انّلكو  ُدْنَعلا

 . ملسم هاور . «دجلا كنم ؛ دجلا اذ عفن الو

 عفر اذإ قلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 ةياور ىف (ملسم» ۳ (مهللا» : ظفل دجأ مل: (مهللا» : )لاق « عوكرلا نم هسأر

 ةزمهلا بصنب : (ءلم « دمحلا كل انبر) سابع نبا ةياور يف اهتدجوو « ديعس ىبأ

 يسفو : 3 ضرألاو تاومسلا) فوذحم أدتبم ربخ ؛ هعفر زوجيو « ةيردصملا ىلع

 )١( (5188ص) نيتدجسلا نيب لوقي ام يتأيسو .
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 158١  ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتک  ؟

 . ملسم دنع سابع نبا ةياور يف يهو « «ضرألا ءلمو» : هريغو «دواد يبأ ناسا

 ظفل الو , هلوأ يف «مهللا» : دوجو مدعل ؛ ديعس يبأ ظفل تسيل اهلك ةياورلا هذهف

 مضب : (دعب ءيش نم تئش ام ءلمو) اهيف «ضرألا ءلم» : دوجول ؛ سابع نبا

 ىلع هبصنب : (لهأ) هيلإ فاضملا ةينو ‹ ةفاضإلا نع عطقلل ءانبلا ىلع ؛ لادلا

 ًادتبم ربخ ؛ عفرلاب : (قحأ , دجملاو ءانثلا) لهأ تنأ : يأ ؛ هعفر وأ « ءادنلا

 لوق قحأء_ «دمحلا كل مهللا» : هلوق يأ اذه : هريدقت « ةيردصم امو « فوذحم

 فوذحم هنأل ؛ أدتبم (قحأ»و اري ‹ (تيطعأ ال عنام ال) : لعجي مل اغنإو « دبعلا

 . هركذ نود نم مالكلا ت« فذح اذإ « ةيفانثتسا ةلمج هانلعجف « تاياورلا ضعب ىف

 حرش)» ىفو < «تيطعأ ال عنام الا هربخو أدتبم «قحأ» لعج «حرشلا» يفو

 امل عنام ال» : هلوق دبعلا لاق ام قحأ : هانعم : حالصلا نبا نع القن  «سنذهملا

 :ربخلاو أدتبملا نيب ضارتعا « «دبع كل انلكو» : هلوقو « هرخآ ا «تيطعأ

 كل انبر» : هلوق : يأ ؛ هلبق امل ًاربخ «دبعلا لاق ام قحأ» : هلوق نوكي وأ : لاق

 هيف امل : يوونلا لاق « ىلوأ لوألاو : لاق « «دبعلا لاق ام قحأ» هرخآ ىلإ «دمحلا

 هرهقو هتمظعو « هتردق لامكب فارتعالاو « ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا لامك نم

 انلكو  دبعلا لاق ام) ىهتنا . هتاقولخم ريبدتو « ةينادحولاب هدارفناو « هناطلسو

 ال يطعم الو « تيطعأ امل عنام ال ! مهللا) لاقف فنأتسا مث : ( دّبع كل

 1 (ملسم هاور . «دجلا كنم حلا اذ عفني الو تعنم

 دقو ‹ لصم لكل نكرلا اذه ىف ركذلا اذه ةيعورشم ىلع ليلد ثيدخلا
 نک ىف اهلا ترا یوا ایا ءاسجل ا لاك کا رقح
 فصولا : «ءانثلا»و , دبعلا هملعي ال ام ‹ ىلاعت هؤاشي ام ركذب ةغلابم دازو « دمحلا
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 سابع نبا ثيدح _ ۱ ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك  ؟

  nهأئعم - ميجلا حتفب او ةياهنو :

PA ENE 

 ترمأ» : وَ هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ١

 , نّيَدّيلاو  هفنأ ىلإ هديب راشأو  ةهْبجلا ىلع : مظعأ ةعبس ىلع َدُجْسَأ نأ

 e فاّرطأو « نْيتبكرلاو

 5 هفنأ ىلإ هديب َراشأو - هحل ىلع : "ظمأ ةعبس ىلع ج

 . (هيلع ّقفتم . «نيمدقلا فاَرطأو « نْيَيبكرلاو

 ثالثلاو ؛ ( ولج يبنلا رمأ» : ةياور یفو < ةمألا اهيأ : يأ ؛ «انرمأ» : ةياور يفو

 لاق . «دحاو اذه» : لاقو « هفنأ ىلع اهّرمأو ‹ هتهبج ىلع هدي عضوو : سواط

 نبا لاق . اهل عبت فنألاو « دوجسلا يف لصألا ةهبجلا نأ ىلع لدي اذه : يبطرقلا
 ‹ ةينامث ءاضعألا تناكل الإو « دحاو وضع امهنأك امهلعج هنأ هانعم : ديعلا قيقد

 : هلوق نم دارملاو < ةياور يف امهظفلب عقو دقو« نافكلا : نيديلا نم دارملاو

 هابقعو « امهعباصأ نوطب ىلع نيتمئاق هيمدق لعجي نأ : «نيمدقلا فارطأو»

 ىف ديمح ىبأ ثيدح ىف اذه درو دقو « ةلبقلا هيمدق روهظب لبقتسيف « ناتعفترم

 تفرحنا « تجرفنا ول اهنأل ؛ نيديلا عباصأ مض بدني : ليقو « دوجسلا ةفص

£ 

 ديمح يبأ ثيدح ىف مدقت دقف ؛ نيلجرلا عباصأ اًمأو ‹ ةلبقلا نع اهضعب سوؤر
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 سابع نبا ثيدح ۔ ٣۸ ةالصلا ةفص باب - ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . ةلبقلا هيلجر عباصأب لبقتساو : ظفلب ةالصلا ةفص باب يف يدعاسلا

 قلي هركذ هنأل ؛ ركذ ام ىلع دوجسلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو ؛ اذه

 ةي وحتي الإ دري أل رفالاو هتف لول وأ تفل هنا ما نع اسعألا طفلي

 . بوجولا ديفت يهو ؛ لعفا

 اذهل ؛ بوجولل هنأ يعفاشلا يلوق دحأو ةيوداهلاف « كلذ ىف فلتخا دقو

 الاكسل طقف فنألا ىلع دوجسلا ئزجي هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو « ثيدحلا

 بذل جتحا دقو : «يزابلا حتف» ىف فنصملا لاق « هفنأ ىلإ هديب راشأو : هلوقب

 اذه لثم نأ قحلاو : ديعلا قيقد نبا لاق « فنألا ىلع دوجسلا ىف اذهب ةفينح

 كتف دسار وشبك اهنا دقتعي نأ نكنا إو: ةهبنقلاب ميرصفلا ىقزاعيال
 . ىهتنا . هيلع لد يذلا مكحلا يف ال « ةرابعلاو ةيمستلا يف

 ‹ يعفاشلا يلوق دحأو « ةفينح وبأ بهذ هنأ «حرشلا» يف انه عقو هنأ ملعاو

 ءيسملا ثيدح ىف لي هلوقل ؛ طقف ةهبحجلا بجاولا نأ ىلإ ءاهقفلا رثكأو

 ريغ ىلع انه رمألا لمح ىلع ةنيرق ناكف ؛ «كتهبج نكمو» : هتالص

 ثيدح ىلع اذه مدقت ةفرعم دعب الإ متي ال اذه نأب : هنع بيجأو « بوجولا

 ضرف ول امأو « بدنلا ىلع رمألا لمح ىلع ةنيرق نوكيل  هتالص ءيسملا
 ‹ خيراتلا لهج عمو « هتيعرش رخأتت نأ نكميو « عرش ةدايز اذه يف ناكل ؛ هرخأت

 ىلع دوجسلا لعجو « حراشلا هلاق اذك « طايتحالا ةدايزل ؛ بجوملاب لمعلا حجري

 مهبهذم سيل هنأ عم ‹ ةيوداهلا ىلإ هترابع انلوحف « ةرتعلل ًابهذم فنألاو ةهبجلا

 . انه «حرشلا» ظفلو . هريغو « «رحبلا» يف امك ؛ طقف ةهبجلا ىلع دوجسلا الإ
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 سابع نبا ثيدح 0١ ةالصلا ةفص ساب ۷ ةالصلا باتك  ؟

 ىلإ بهذ دقو « هيف ركذ ام ىلع دوجسلا بوجو ىلع ةلالد هيف ثيدحلاو

 . ىهتنا . يعفاشلا يلوق دحأو « ةرتعلا اذه

 هزيجي هنإف ؛ ةهبجلا ىلع هبجوي ةفينح ابأ نإ : هلوق يف مهو هنأ تفرعو
 ىلع دوجسلا بوجو هرهاظ مث ؛ كلذ يف ريخم هنأو . فنألا ىلع وأ ء اهيلع

 ام ضرألا ىلع اهنم عضي ةهبجلاو « كلذ ضعب يفكي الو ‹ هعيمج وضعلا

 . «كتهبج نكمتو» : ليلدب هنكمأ

 دوجسلا ىّمسم نأل ؛ ءاضعألا هذه نم ءىش فشك بجي ال هنأ هرهاظو

 ريغ نيتبكرلا فشك نأ فالخ الو « اهفشك نود نم اهعضوب قدصي اهيلع
 . ةروعلا فشك نم فاخي امل ؛ بجاو

 يف دواد وبأ هجرخأ امل ؛اهفشك بجي : ليقف ؛ ةهبجلا يف فلتخاو

 ىلع دجسي ًالجر ىأر « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ : «ليسارملا»

 . هتهبج نع رسحف « هتهبج ىلع متعا دقو « هنيبج

 . هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناك : نسحلا نع يراخبلا قلع دق هنأ الإ

 . هتمامع ىلع مهنم لجرلا دجسيو « مهبايث يف مهيديأو نودجسي ملسو هلآو
 دقو ‹ ةباحصلا ىلع ًافوقوم دوجسلا يف ام حصأ اذه : لاقو « "يقهيبلا هلصوو
 . سابع نبا ثيدح نم « هتمامع روك ىلع دجسي ناك وب هنأ : ثيداحأ تدرو

 . ىفوأ يبأ نبا ثيدح نمو « فعض هدانسإ يفو « «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ

 نبا دنع رباج ثيدح نمو « فعص هيفو؛ (طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ |
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 ةنيحب نبا ثيدح _ ۲ ةالصلا ةفص باب ۷ 00 ةالصلا اتك ۔۲

 هيفو « «للعلا» ىف متاح ىبأ نبا دنع سنأ ثيدح نمو « ناكورتم هيفو « يدع

 دجسي ناك : ثيداحأ : لاق مث « يقهيبلا اهريغو ثيداحألا هذه ركذو « فعض

 نم ثيداحألاو « ًاعوفرم : ينعي  ءيش اهيف تبشي ال« هتمامع روك ىلع

 ىلع قدصي « هتهبج ىلع دجس : هلوقو « ياجيإلا ىلع ةضهان ريغ نيبناجلا

 . نيرمألا زاوج لصألاف « رهظأ لئاحلا مدع عم ناك نإو « نيرمألا

 انهابج ىف ءاضمرلا رح : هللا لوسر ىلإ انوكش : بابخ ثيدح امأو

 الور امالا تم قع لح هيف ةلالد الق دخ اكو ف اكا

 ةدش نم هبوث طسبي مهدحأ ناك هنأ ؛ ملسم دنع سنأ ثيدح ىفو « همدع

 ىلع دوجسلا يف فالخلاو « هيف فالح ال ام اذه لعلو « هيلع دجسي مث ءرحلا

 . لمتحم سنأ ثيدحو « عازنلا لحم وهف « هلومحم

 نيب جرف دجّسو ىّلص اذإ ناك غدي ىبنلا ّنأ : َةَنْيَحُب نبا نعو - ۲

 . هيلع قفتم . هيطبإ ضايب ودبي ىتح « هيدي

 . ةدحوملا ءابلا مضب ؛ ةنيحب نبا كلام نب هللا دبع وه : (ةنيحب نبا نعو)

 « هللا دبع مأل مسا وهو ؛ نون اهدعبو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو « ةلمهملا ءاحلا حتفو

  ةدحومف ةمجعملا نيشلا نوكسو فاقلا رسكب  بشقلا نب كلام : هيبأ مساو

 نيسمخو نامثو نيسمخو عبرأ ةنس نيب ةيواعم ةيالو ىف هللا دبع تام « يدزألا

 هرخآ ءارلا ديدشتو ءافلا حتفب : (جّرف دجسو ىلص اذإ ناك غي يبنلا نأ)

 اهيلي يذلا بنجلا نع دي لك ىحن : يأ ؛ امهنيب دعاب : يأ : ( ردي نيب) ميج

 . (هيلع قفتم . هيطبإ ضايب ودبي ىتح)
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 ةنيحب نبا ثيدح ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۲

 نأ كلذ يف ةمكحلاو : ليق « ةالصلا يف ةئيهلا هذه لعف ىلع ليلد ثيدحلا

 هنأك هدوجس ىف دحاولا ناسنإلا نوكي ىتح «زي زيمتيو هسفنب وضع لك رهظي

 ءاضعألا ضعب دمتعي الو « هسفنب وضع لك لقتسي نأ اذه ىضتقمو «ددع

 نم هريغو « يناربطلا هجرخأ اميف هب ًاحرصم ىنعملا اذه درو دقو « ضعب ىلع
 دمتعاو « عبسلا شارتفا شرتفت ال» : لاق هنأ فيعض دانسإب رمع نبا ثيدح

 . «كنم وضع لك دجس ؛ كلذ تلعف اذإف ؛ كيعبض دبأو « كيتحار ىلع

 ةميهب نأ ولف « هيديب يفاجي غلي يبنلا ناك : ةنوميم ثيدح نم ملسم دنعو

 . ترم « رمت نأ تكا

 ث «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : غلي هلوق عم اذهو « لوألا ثيدحلا رهاظو

 0 ا او وو ريا كابس بما

 اذإ مهيلع دوجسلا ةقشم هل قلي ىبَّنلا باحصأ اكش : ظفلب بجاو ريغ كلذ

 لاق . جيرفتلا كرت يف ةصخرلا : هل مجرتو « «بكرلاب اونيعتسا» : لاقف « اوجرفت

 ‹دوجسلا لاطأ اذإ هيتبكر ىلع هيقفرم عضي نأ كلذو : هتاور دحأ نالجع نبا

 نكي مل هنأ ىلع ةلالد  ليق امك هيف سيل« هيطبإ ضايب ىري ىتح : هلوقو

 ؛ هيطبإ فارطأ هنم ودبي دق هنإف ؛ ًأسب ال ناك نإو « هنأل ؛ صيمقلا ًاسبال هي

 نم طبإلا ىري نأ نكميف « ةليوط ريغ رصعلا كلذ لهأ ناصمق مامكأ تناك اهنأل

 نأ نكمي هنأل ؛ ليق امك  رعش هيطبإ ىلع نكي مل هنأ ىلع هيف ةلالد الو « اهمك

 نإو « فلكتب الإ ىري ال هنإف ؛ رعشلا ثيح امهنطاب ال « هيطبإ فارطأ ىري : دارملا
 . لاكشإ الف ؛ رعش هيطبإ ىلع سيل هنأ هصاوخ نم نإ : ليق ام حص
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 بزاع نب .ءاربلا ثيدح ةالصلا ةفص باب ۷ ٠ ةالصلا باتك

 ذإ» : غلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو _ ۳

 وبأ وه « ةدودم ةزمه مث « رصقلاب : ليقو « ءارف ةدحوملا حتفب : (ءاربلا نعو)

 دعب يازف ةلمهم نيعب : (هنع هللا يضر بزاع نبا) وهو «- رهشألا يف -
 دهشم لوأ ٠ يثراحلا يراصنألا يسوألا ثراحلا نبا « ةدحومف ةروسكم فلألا

 دهشو «- لوق يف  نيرشعو عبرأ ةنس يرلا حتتفاو « ةفوكلا لزن « قدنخلا هدهش

 ‹ ناورهنلاو « نيفصو « لمجلا مالّسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ عم
 هللا لوسر لاق : لاق) ريبزلا نب بعصم مايأ ةفوكلاب تام

 ظ . (ملسم هاور . «كيقفرم عفراو . كيفك عضف

 ىلع ءاملعلا هلمحو ؛ اهب رمألل ةئيهلا هذه بوجو.ىلع ليلد ثيدحلا
 ةهبجلا نيكمت ىف متأو « عضاوتلاب هبشأ هنأ هيف ةمكحلاو : اولاق « نابحتسالا

 ‹بلكلا هبشي طسبنملا نإف ؛ ىلاسكلا ةئيه نم دعبأو « ضرألا نم فنألاو

 . اهيلع لابقإلاو « اهب ءانتعالا ةلقو ٠ ةالصلاب نواهتلاب هلاح رعشيو

 دواد وبأ هجرخأ امل ؛ كلذ يف هفلاخت اهنإف «ةأرملا ال « لجرلا قح يف اذهو
 ‹ نايلصت نيتأرما ىلع رم غي نب ديز نع «هليسارم» ىف

 كلذ يف ةأرملا نإف ؛ ضرألا ىلإ محللا دب قنات اذإ» : لاقف

 : ينعي « هيف نيلوصوم نم نسحأ لسرملا اذهو : يقهيبلا لاق . «لجرلاك تسيل

 . امهفعضو « «هننس» يف ىقهيبلا امهركذ نيلوصوم نيثيدح نم

 ديمح ىبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور امل ؛ عوكرلا يف عباصألا جيرفت ةنسلا نمو

hl 

 ‹ تدجس اذإ» : 4
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 ةشئاعو رجح نب لئاو اثيدح 2 80 01 ةالصلا ةفص باب / ةالصلا بناتك ۔۲

 نيب جرفيو امهيلع ضباقلاك هيتبكر ىلع هيدي كسمي ي : ناك هنأ : دفا

 يف امك « هيبنج نع يفاجيف « هيدي رتوي نأ : ديالا اا

 نع هيدي ىحنو : ةميزخ نبا هاورو « ظفللا اذهب دواد 5 دنع ديمح ىبأ ثثيدح

 يف هركذ يذلا « اذه « ةنيحب نبا ثيدح فنصملا ركذو «ًابيرق مدقتو « هيبنج

 فصو يف : : ًايناثو ء هعوكر فصو ىف : نر «صيخلتلا» ىف ذ «مارملا غ ت ولب)»

 جرف یل اإ ۲ لاق ها يسم وغو کرا نقرر یخ ای دوج

r0 ل  
e 

 نيب جرف ‹ عكر اذإ ناک ا یا اج لا ی یخ ن اا را

 لاق : (مكاحلا هاور . هعباصأ مض دجس اذإو) هيدي عباصأ : يأ : (هعباصأ

 ا تدوس ىلإ ةيددرتم نركتلا# هرج ندع هع انما هم ا ا ال

 ١ 7 و ٍِع 0 ”a ا 0 ٠

 بع هللا لوسر تيار : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو 26ه

 . ةيزخ نبا هحّحصو « يئاسنلا هاور . اعئرتُم

 : قي هللا لوئمر تيأر : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 . (ةميزخ نبا هحّحصو « يئاسنلا هاور

 ال هللا لوسو كبار ةا نهويمرلا نا ديف اخ نم ىقهيبلا ىورو

 . سلاج عبرتم وهو « هيتبكر ىلع هيدي عضوو « اذكه وعدي

 . يراخبلا هقلعو « هشارف ىلع ًاعبرتم ىلصي ًاسنأ تيأر : ديمح نع يقهيبلا هاورو
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 ثريوحلا نب كلامو سابع نبا ثيدح - ۲۸۷۰۲۸٦7  ةالصلا ةفص باب۷ ةالصلا باتك - ١

 . ىرسيلا ذخفلا تحت ىنميلا همدق نطاب لعجي نأ « عبرتلا ةفصو : ءاملعلا لاق

 . عكارلاك « هلمانأ ًاقّرفم هيتبكر ىلع هيفكو « ًانئمطم ىنميلا تحت ىرسيلا نطابو

 كيرالا a اولا روما رو يوك نط ملل

 « همدق تكفتاف « هسرف نع طقس لِي هتالص ةفص يف وهو « كلذ يف دراو

 مهريغلو « هتالصل ضيرملا دوعق يف ةيوداهلا اهراتخا ةدعقلا ا ام ىلصف

 : ثيدحلا اذه وهو « ةيوداهلا عم ليلدلاو « رخآ رايتخا

 نيب لوقي ناك 8ك يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ۲۸٦

 هأور < «ينقزراو « ينفاعو « ين دهاو « ينّمَحراو « يل ٌرفغا مهللا» : ن نيتدجسلا

 . مكاحلا هححصو « دواد ىبأل ظفللاو . ىئاسنلا 5 ةعبرألا

 نيب لوقي ناك لي يبنلا نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نضو)

 هاور . «ينقزراو , ينفاعو « يندهاو « ينَمَحراو « يل يل ٌرْفغا مهللا» : ن نيتدجسلا

 . (مكاحلا هحّحّصو . دواد يبأل ظفللاو « ىئاسنلا ر ةعبرألا

 . «ينفاعو» : لقي ملو ‹ «ينمحراو» لدب ‹ «ينربجاو» : يذمرتلا ظفلو

 : لقي ملو » «ينربجاو) «ينمحرا» : نيب هتياور ظفل يف هجام نبا عمجو

 . «ينفاعو» : لقي مل هنأ الإ ء امهنيب مكاحلا عمجو . «ينفاع» الو « «يندها»

 هنأ هرهاظو « نيتدجسلا نيب دوعقلا يف ءاعدلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو

 . ًارهج هلوقي قي ناك

 ؛ يلصي 1 ىلا ىأر هنأ : هنع هللا يضر ثرُيوحلا نب كلام نعو - ۷

 . يراخُبلا ُهاور . ادعاق يوتْسي ىّنح ضهني مل ؛ هتالص نم رتو يف ناك اذإف
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 ثريوحلا نب كلام ثيدح 1747  ةالصلا ةفص باب-7 - ةالصلا باتك ۲

 اذإف ؛ يلّصُي لي يبنلا ىأر هنأ : ةنع هللا يضر ثرْيوحلا نب كلام نعو)
 . (يراخُبلا ًهاور . أ دعاق يوتْسي ىّتح ؛ ضهني مل ؛ هتالص نم رتو يف ناك

 ‹ ضرألا ىلع دمتعاو « سلج « ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإف : هل ظفل يفو

 مث : هيفو « لكي هتالص ةفص يف ديمح يبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأو . '"'ماق مث

 مث . هعضوم يف وضع لك عجر یتح  دعقو « هيلجر ىنث مث « ًادجاس ىوهأ
 . هتالص ءيسملا ثيدح ةياور ظافلأ ضعب ىف ةدعقلا هذه تركذ دقو « ضهن

 ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا دعب ةدعقلا هذه ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 ةسلج ىمستو « ةعبارلا وأ « ةيناثلا ةعكرلا ءادأل ضهني مث « ةثلاثلا ةعكرلاو « ىلوألا

 روهشملا ريغ وهو « هيلوق دحأ يف يعفاشلا اهتيعرشب لوقلا ىلإ بهذ دقو« ةحارتسالا
 هنأ : قاحسإو « دمحأو « كلامو « ةيفنحلاو ‹ ةيوداهلا يأر وهو  هنع روهشملاو « "هنع

 و : ظفلب غلي هتالص ةفص يف رجح نب لئاو ثيدحب نيلدتسم « اذه دوعقلا عرشي ال

 3 0( هدنسم)) یف رازبلا هجرخأ 1 ًامئاق ىوتسا ۹ نيتدجسلا نم ةنسأر عفر ادإ ناكف

 )١( ضرألا ىلع دمتعاف ماق مث , ًادعاق ىوتسا : ظفلب (۱۷۳/۱) يئاسنلا هاورو .

 . )1١1/١( «مألا» يف يعفاشلا هاور اذكو . حيحص هدنسو

 امهدحأ ؛ ةلأسملا يف نالوق هل يذلا وه هنإف ؛ باصأل ؛ دمحأ مامإلا قح يف اذه لاق ول (۲)

 . رخآلا لوقلا نع رخأتملا وه ناك نإو ‹ هنع روهشم ريغ وهو ءاذه

 كحي ملو , «مألا» يف هيلع صن يذلا وهو ؛ طقف لوقلا اذه هنع روهشملاف ؛ يعفاشلا امأو

 ! هاوس هنع )51١/5( «حتفلا» يف ظفاحلا

 : يراخبلا لاق ؛ رجح نب دمحم هيف (۳)

 : ىبهذلا لاقو . «رظن ضعب هيف»

 1 . (ريكانم هل»

 هه



 شنا ثيدح ۔ ۸ ةالصلا ةفص باب 9 ٠ ةالصلا بناتك 5 ۲

 : شايع ىبأ نب نامعنلا ثيدح نم رذنملا نبا هاور ابو . يوونلا هفعض هنأ الإ
 ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ ناكف « ب هللا لوسر باحصأ نم دحاو ريغ تكردأ
 . سلجي ملو ءوه امك ماق « ةثلاثلا يفو « ةعكر لوأ يف

 ؛ اهكرت نمو « ةنس اهنألف ؛ اهلعف نم ذإ ؛ ةافانم ال هنأب لكلا نع باجيو

 هب لقي مل نکل « اهبوجوب رعشي ءيسملا ثيدح يف اهركذ ناك نإو . كلذكف
 . ملعأ اميف دحأ

 م نت +

 ‹ عوكرلا دْعَب ارهش َتَنَق ا هللا لوسر نأ : هنع هللا يصر سا نعو 2 ۸

 . هيلع قفتم . هكرت مث« برعلا نم ءايحأ ىلع وُعَدَي

 ملف . حبصلا يف امأف : دازو ‹ رحخآ هجو نم هوحن Cn ا

 ٠ عوكرلا دعب ا ا تفاضل ‹

 نايحل ونبو « ةيصعو « لعر : مهن :أ مهنييعت دروو : : (برعلا نم ءايحأ ىلع وعدي

 (هيلع قفتم . هكرت مث)  : Egلاق لوحألا مصاع نع :

 عوكرلا لبق : تلق « تونقلا ناك دق : لاقف تونقلا نع كلام نب سنأ تلأس :

 عوكرلا دعب : تلق كنأ كنع ينربخأ ًانالف نإف : تلق « هلبق : لاق ؟هدعب وأ ,
 لاقي ًاموق ثعب ناك هارأ ؛ ًارهش عوكرلا دعب خلي هللا لوسر تنق امنإ « بذك : لاق

 ءارقلا اولتقو « اوردغف « نيكرشملا نم موق ىلإ - الجر نيعبس ءاهز - ءارقلا : مهل «
 : هللا لوسر نيبو مهنيب ناكو « كئلوأ نود ارهش هل هللا لوسر تنقف  دهع وإ

 .. مهيلع وعدي
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 سنأ ثيدح - ةالصلا ةفص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 ‹ رخ هجو نم) نیلا ثيدح ف ىلا (هوحن ينطقرا دلاو دمحألو)

 ثيدحلا ىف هلوقف : (ايندلا قراف ىتح « تنقي لزي ملف ‹ حبصلا يف امأف : دازو

 لزي ملف : هلوق هدارأ هنأ ىلع لديو «رجفلا ادعاميف : يأ ؛ هكرت مث : لوألا

 ةالص ىف تضراعتو « تبرطضا دق تونقلا يف سنأ نع ثيداحألاو ؛ اذه

 . ةادغلا

 ) حاحص اهلك نا ةيداجأ: لاقف «يوبنلا يدهلا» يف اهنيب چچ دقو

Oريغ عوكرلا لبق ه و ا ی اا ا  

 وه عوكرلا لبق هركذ يذلاف « هقلطأ يذلا ريغ هتقو يذلاو « هدعب هركذ يذلا

 . «مايقلا لوط ةالصلا لضفأ» : هي يبنلا هيف لاق يذلا « ةءارقلل مايقلا ةلاطإ

 وعديو « موق ىلع وعدي ارهش هلعفف « ءاعدلل مايقلا ةلاطإ وه « دعب هركذ يذلاو

 هل لد امك «ايندلا قراف نأ ىلإ ءانثلاو ءاعدلل نكرلا اذه ليوطت رمتسا مث « موقل

 لوقي ىّبح « ًامئاق بصتتا « عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك ًأسنأ نأ : ثيدحلا
 أ هلع هتالص ةفص هذه نأ مهربخأو | يسن دق : لئاقلا

 هلع لاز ام هنإ سنأ هيف لاق يذلا تونقلا وه اذهف ؛ «نيحيحصلا»

 عوكرلا دعب ناكو « برعلا نم ماوقأ ىلع ءاعدلا وه هكرت يذلاو « ايندلا قراف

 ةلاطإ وه « هيلع لاز ام هنأ ربخأ يذلا « هدعبو « عوكرلا لبق : تونقلاب سنأ دارمف

 1 ءاعدلابو 4 نآرقلا ةءارقب نيلحما نيده 2 مايقلا

 لزي ملف « حبصلا يف امأف : هلوق قفاوي ال هنأ ىفخي الو , همالك نومضم اذه
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 سنأ ثيدح 8 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا ںاتک " 

 دعب مايقلا ةلاطإو «رجفلاب صاخ كلذ نأ لد هنأو « ايندلا قراف ىتح « تنقي

 مكاحلا هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدح اًمأو .اهعيمج تاولصلل ماع عوكرلا

 ةعكرلا حبصلا ةالص نم عوكرلا نم هسأر عفر اذإ كي هل
 ‹هرحخآ ىلإ «تيده نميف يندها مهللا» : : ءاعدلا اذهب وعديف « هيدي عفري « ةيناثلا

 ءاعدلا نأ ىلإ بهذ دقو « ةجح هب موقت الو « يربقملا ديعس نب هللا دبع هيفف

 . يداهلا : فلخلا نمو « فلسلا نم ةعامج ةنس رجفلا نم عوكر رخآ بيقع

 ءاعدب : يداهلا دنعف ؛ هظافلأ يف اوفلتخا نإو « يعفاشلاو « يلع نب ديزو « مساقلاو

 . هرخآ ىلإ «تيده نميف يندها مهللا» : ثيدحب ىعفاشلا دنعو « نآرقلا نم

 ىلع اعد وأ « مول اعد اذإ الإ تثق ال ناك ي يبنلا نأ : هنعو 2 ۹

 . ةيزخ نبا هحّحّص . موق
 اعد وأ ‹ موقل اعد اذإ الإ تنقي ال ناك وَ يبنلا نأ) سنأ : يأ : (هنعو)

 وعدي ناك هنأ تبث امكف « موقل هؤاعد امأ : (ةميزخ نبا هححص . موق ىلع

 . ًابيرق هتفرع امكف « موق ىلع هؤاعد اّمأو ‹ ةكم لهأ نم نيفعضتسملل

 بساني ام وعديف « لزاوتلا ىف تونقلا نسي : ءاملعلا ضعب لاق انه نمو

 2 نيس لوقا لزاونلا يف نسي هنأب لوقلاف ء اذه تفرع اذإو « ةثداحلا

 هب لزن دق : لاقي دق هنأ الإ « برعلا نم ءايحألا كئلوأ ىلع هئاعد يف وي هلعف

 : لاقي ةلغلو ؟هيف تنق هنأوري ا راصحك « ثداوح غي

 . زاوحلا نايبل ؛ كرتلا

 رسمي هوب ىلا يدوي و هس ريس

 : هلوقب اولدتسا مهنأكو
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 يلع نب نسحلاو قراط نب ديعس اثيدح ۔ ۲۹۱ ۰ ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك  ؟

 تكي اا اا

 اي : يبأل تلق : لاق هنع هللا يضر يعجشألا قراط نب ديعس نعو 2

 ناو َرمعو < ركب يبأو « ا هللا لوم تلک تاس دق كنإ ! تأ

 الإ ؛ es ثدحم ! ينب يأ : لاق ؟رجفلا يف نوُنْنَقَي اوناكفأ « يلعو

 . دواد ابأ

 ةيتحت ةانثم ريغب دعس وهو « ديعس : «غولبلا» خسن : ىف اذك : (ديعس نعو)

 ؛ ميشا نب قراط وهو : (يبأل تلق : لاق هنع هللا يضر يعجشألا قراط نبا)

 : ربلا دبع نبا لاق ءرمحأ ةنزب ؛ ةحوتفم ةيتحت ةانثمف ةمجعم نيشف ةزمهلا حتفب

 دق كنإ! تن ا

 اوناكفأ ‹ يلعو « نامشعو «رّمُعو < « ركب يبأو « هلي هللا لوسر فلح تْيلص

 دقو : (دواد ابأ الإ ؛ ةسمخلا هاور . ثدحم !ينُب يأ : لاقف ؟رجفلا يف نوتنقي

 هوكرتو « ةرات مهل تونقلا عق ةو هنأ ءامهنيب ب عمجلاو «ركذ نمع هفالخ يور

 ”ثيدحلا ذيل هنغ ls هولعج مهنإف ‹ هعم ركذ نمو « ةفينح وبأ امأو « ىرخأ

 . اهنع ىهنم ةعدبلاو « ةعدب وهف « ًاثدحم ناك اذإ هنأل

 لَو هللا لوسر ينملع : لاق مالسلا امهيلع يلع نب نّسحلا نعو 0١

 نَميف ينفاعو ‹ تْيده ْنَميف يندها ! مهللا» : رثولا توف يف َنُهْلوُقُأ تاملك

 ؛ تْيَضَق ام رش ينقو « َتْيَطْعَأ اميف يل كرابو , تيّلت ميف ينّلوتو « تاع

 ابر تكراَبت تيا ْنَم لذي ال ةو .كيلع ىَضُقُي الو  يِضُقَت كتإف

 داز « «تُيداع نم زعي الو» : يقهيبلاو يناربطلا دازو « ةسمخلا هاور . «تّيَلاعتو

 . «يِبَنلا ىلع هللا ىَلصو» : هرخآ يف رخآ هجو ْنم يئاسنلا

o۲ 



 ىلع نب نسحلا ثيدح 1 ةالصلا ةفص ساب 7 ٠ ةالصلا باتك ۴
 م ش : . 2

 « ىلع نب نسحلا دمحم وبأ وه : (مالسلا امهيلع يلع نب نسحلا نعو)
 : ةرجهلا نم ثالث ةنس « ناضمر رهش نم فصنلا يف دلو « كلي هللا لوسر طبس
 . كلذ يف ليق ام حصأ هنإ : ربلا دبع نبا لاق

 كرت هنأ ىلإ هلضفو هعرو هاعدو « ًالضاف ًاعرو ًاميلح نسحلا ناك : ًاضيأ لاقو

 نم ًاوحن يقبف « مالسلا هيلع هيبأ دعب هوعياب « هللا دنع اميف ةبغر ؛ كلملاو ايندلا
 دقو ‹ ىصحت ال هلئاضفو « ناسارخ نم اهءارو امو « قارعلاب ةفيلخ رهشأ ةعبس

 نيسمخو ىدحإ ةنس هتافو « «ةيدنلا ةضورلا» يف ًاحلاص ًارطش اهنم انركذ
 يف «باعيتبسالا» يف ربلا دبع نبا 5 دقو « عيقبلا يف نفدو « ةيوبنلا ةنيدملاب

 . هلئاضفل هدع

 يف : : (رتولا تونق يف نهلوقأ تاملك ةالك هللا لوسر ينملع : لاق)

 نميف ينفاعو < تيده نَّميف يندها مهللا») هلحم نایب هيف سیلو « هئاعد

 ؛ تْيَضَق ام رش ينقو « تْيَطعأ اميف يل كرابو ‹ ت يلوت نميف ينلوتو « تْيفاع

 انبر تكرابت « تْيلاو نم لذي ال هنإو ٠ كّيلع ىضقُي الو « يضقت كنإف
 لذي الو» : : هلوق دعب : (يقهيبلاو « يناربطلا دازو ‹ ةسمخلا هاور . «تيلاعتو

 : هرخآ يف رخآ هجو نم يئاسنلا داز . «تيداع نم زعي الو») «تيلاو نم

 : «راكذألا ثيداحأ جيرخت» يف فنصملا لاق هنأ الإ : (« يبنلا ىلع هللا ىلصو»

 ىلعو « فرعي ال < ىلع نب هللا دبع اهيف نأل ؛ تبشت تبثت ال ةبيرغ ةدايزلا هذه نإ

 ت و بو و نا اع حولا ت
 ؛ نسحلا طرش نم سيل ثيدحلا اذه نأ نيبتف : لاق مث . نسحلا همع نم

1 



 ةريره يبأو سابع نبا اثيدح 794781597  ةالصلا ةفص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . ةدايزلا هذه تبثت الو : لوقي نأ هيلع ناكف « ىهتنا . هتاور ةلاهج وأ « هعاطقنال

 يف هيلع عمجم وهو «رتولا ةالص يف تونقلا ةيعورشم ىلع ]يلد ثيدحلاو

 2 عرشي هنأ ىلإ مهريغو ةيوداهلا بهذو « ناضمر نم ريخألا فصنلا

 | : نولوقي ةيعفاشلاو « نآرقلا ريغ ح نم ءاعدلاب هنوزيجي ال ةيوداهلا نأ الإ « هريغ

 ع اذهب تنقي

 اني د نيف لا الص نم حوا يف بوعد اع اس

 داوا ندا تلف : سا ا ی نیلا نإ هيغل ا

 ىلإ ثيدحلا CO ف ین دها مهللا» : لاقو ) ىقهيبلا ةياور نم «راكذألا جيرحتا)

 « درب ريغصت - ءارلاو ةدحوملاب ديرب نع اهدحأ « قرط نم ىقهيبلا هاور . هرخآ

 . لوهجم هدانسإ ىفو « تاملكلا ءالؤهب « ليللا رتوو . حبصلا ةالص ىف تنقي وَ

 : ظفلب جيرج نبا نع اهظفل فنصملا قاس يتلا يهو « ىرخأ قيرط نم يورو

 ‹ زمره نب نمحرلادبع هيفو ‹ حبصلا ةالص نم تونقلا يف هب وعدن ءاعد انملعي

 تع تنس ىفو) فلا لاق: ا و نح

 إ» : ج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۳

 هجرخأ . «هيتبكر لبق هيدي ْعِضَيلو «ٌريعبلا كربي امك كربي الف ء مكدحأ

 نب لئاو ثيدح نم ىوقأ وهو . ةثالثلا

 ”ه



 ةريره يبأ ثيدح 7 ةالصلا ةفص باب ۷ ظ ةالصلا باتك ۔ ۲

 دجس اذإ» : 44 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 هجرخأ . «هيتبكر لبق هيدي عضيلو « ريعبلا كربي امك كربي الف ‹ مكدحأ

 ‹ يذمرتلاو « يراخبلا هللعو « «ننسلا» لهأ هجرخأ ثيدحلا اذه : (ةثالغثلا

 : لاقو « هيلع عباتي ال نسحلا نب هللا دبع نب دمحم : يراخبلا لاق ؛ ينطقرادلاو

 بدل مآ دانزلا يبأ نم نم عمس يردأ ال

 يئاسنلا هجرخأ دقو « دانزلا يبأ ثيدح نم هفرعن ال بيرغ : يذمرتلا لاقو .
 عضيلو» : هيف ركذي ملل«... لك يبنلا نأ : هنع ًاضيأ ةريره يبأ ثيدح نم

 يبن 57 e 0 ير سوم
 ا

 يف ةميزخ ۰ جرخأ دقو هيلإ فلا يقيس ىلا 00

 عضن انك : لاق هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب بعصم ثيدح نم «هحيحص»

 . نيديلا لبق نيتبكرلا عضوب انرمأف « نيتبكرلا لبق نيديلا
 ىلإ طاطحنالا دنع هيتبكر لبق هيدي ىلصملا مدقي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 رمأللو « يهن وهو « «نكربي ال» : هلوقل ؛ بوجولا ثيدحلا رهاظو « دوجسلا
 . ںودنم هنأ نيعتف « هبوجوب دحأ لقي ملو : ليق يق . «عضيلو» : هلوقب

 . كلام نع ةياورو « ةيوداهلا بهذف . كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 نوعضي سانلا انكردأ : يعازوألا لاق ىّتح « ثيدحلا اذهب لمعلا ىلإ ىعازوألاو
 . ثيدحلا ياحصأ لوق رقي دواد يبأ نبا لاقو . مهبكر لبق مهيديأ

 ‹ لئاو ثيدحب لمعلا ىلإ « كلام نع ةياورو < ةيفنحلاو ‹ ةيعفاشلا تبهذو

 د



 رجح نب لئاو ثيدح 414 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك " 

 ثيدح نم) هدنس يف : (ىوقأ) اذه ةريره يبأ ثيدح : يأ : (وهو) هلوق وهو

 : لاق هنأ وهو : (رجح نب لئاو

 هجرخأ . هيدي لبق هيتبكر عضو « جس س اذإ قلك يبنلا تيأر - ۲۹٤

 . ةعبرألا

 ةحّحص . امهنع ىلاعت هللا يضر َرمُع نبا ثيدح نم ادهاش لوألل إف

 . ًافوقؤم ًاقلعُم يراخبلا هركذو « ةيزُخ نبا
 لڪ يبنلا تيأر)

 هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ادهاش) ةريره يبأ ثيدح : ْيأ : (لوألل نإف

 : (هركذو) ًابيرق اذه دهاشلا ركذ مدقت : (ةميزخ نبا هححص . امهنع ىلاعت

 هيدي عضي رمع نبا ناك : عفان لاق : لاق : (افوقوم اقلعم يراخبلا) دهاشلا : يأ

 نباو « ةيزخ نباو « «ةعبرألا ننسلا» ناحصأ هجرخأ لئاو ثيدحو « هيتبكر لبق

 لاق « هيبأ نع بيلك نب مصاع نع كيرش قيرط نم «امهيحيحص» يف نكسلا
 . كيرش هب درفت : يقهيبلا و « دواد وبأ و ٠ يذمرتلا و « يراخبلا

 3 هللا لر تیار لاق سنأ نع لوحألا مصاع نع دهاش هل نكلو

 هكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ . هيدي هاتبكر تقبس ىّتح «ريبكتلاب طحنا

 . امهطرش ىلع وه : مكاحلا لاقو « ىقهيبلاو

 . لوهجم ءالعلاو « راطعلا نب ءالعلا هب درفت : يقهيبلا لاقو

 ؛ ةعبرألا هجرخأ . هيدي لبق هيتبكر عضو . دجس اذإ م

 . رمع نع يورم وهو « ةيعفاشلاو < ةيفنحلا ليلد وه لئاو ثيدحو ؛ اذه

 هى



 رجح نب لئاو ثيدح 4615 | ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ‹ ةريره ىبأ ثيدح حيجرت.فنصملا مالك رهاظو « ءاملعلا نم ةعامجو « قاحسإو

 . يعفاشلا همامإ بهذم.فالخ وهو .

 اذه لهأ نكلو ءرخآلا لف نهال( دبا حيجرت رهظي ال : يوونلا لاقو

 دق ذإ ؛ برطضم هنإ : ةريره يبأ ثيدح يف اولاقو « لئاو ثيدح اوحجر بهذملا
 ثيدح ىف نإ : لاقو , اهيف لاطأو « ةلأسملا ميقلا نبا ققحو . نارمألا هنع يور

 : هلصأ نإو , «هيتبكر لبق هيدي عضيلو» : لاق ثيح يوارلا نم ًابلق ةريره يبأ
 الف» : هلوق وهو « ثيدحلا لوأ هيلع لديو : لاق . «هيدي لبق هيتبكر عضيلو»

 ىلع نيديلا ميدقت وه ريعبلا كورب نم فورعملا نإف ؛ «ريعبلا كربي امك كربي

 تائيه يف تاناويحلا رئاس ةفلاخمب رمألا قلي يبنلا نع تبث دقو « نيلجرلا
 « عبسلا شارتفاك شارتفا نعو « بلعثلا تافتلاك تافتلا نع ىهنف « ةالصلا

 سمش ليخ بانذأك يديألا عفرو « بارغلا رقنك رقنو « بلكلا ءاعقإك ءاعقإو
 ظ ظ : انلوق اهعمجيو  مدقت دقو « مالسلا لاح : يأ

 ةتسب اهيف نايتإلا نع انيهن اننإف ةالصلا يف انمق نحن اذإ

 ةضيرفلا دوجس يف بارغ رقنو بلعثك تافتلاو ريعب كورب

 ةيحتلا لعف دنع ليخ سانذأو هعارذ طسبك وأ بلك ءاعقإو

 : انلوق «حرشلا» يف ة هركذ ام ىلع اندزو

 ةعكرب شارل بيوصتو قنعل هلمب رامحلا حيبدتك اندزو >



 رمع نبا ثيدح _ ٥ ةالصلا ةفص باب ۷ ( ةالصلا باتك ۔ ۲

 يورو « ةلمهم ءاحو ةيتحت ةانثمو ةدحوم اهدعب لادلاب وهو ؛ عباسلا اذه

 ىلصملا عطأطي نأ وه : «ةياهنلا» يف لاق ‹ فيحصت وهو : ليق . ةمجعملا لاذلاب

 ثيدح : يوونلا لاق هنأ الإ . ىهتنا . هرهظ نم ضفخأ نوكي ىتح « هسأر

 . فيعض حيبدتلا

 لبق نيتبكرلا عضوب اورمأ مث « نيتبكرلا لبق نيديلا عضو ناك : ليقو
 هانمدقو - صاقو يبأ نب دعس نع هجرخأ يذلا ةيزخ نبا ثيدحو « نيديلا

 « هب ىوقي ًادهاش ةريره يبأ ثيدحل نإ : فنصملا لوقو« كلت وعشر د ابورق
 . هانمدق دق « ًادهاش ًاضيأ لئاو ثيدحل نأب ضراعم

 وهف ؛ مكاحلا مالك متي مل نإو - هتياغو « امهطرش ىلع هنإ : مكاحلا لاقو

 ثيدحو . لئاو ثيدح قفتا دقف ؛ كيرش هب درفت يذلا « ةريره يبأ دهاش لثم

 . ةوقلا يف ةريره يبأ

 عقو امنإو « لئاو ثيدح ىلإ دئاع ةريره يبأ ثيدحف « ميقلا نبا قيقحت ىلعو
 . ثيدحلا ظافلأ يف بلقلا عقو دقف ؛ كلذ ركني الو « بلق هيف

 َدَعَق اذإ ناك للي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رَّمُع نبا نعو 5

 : ىنمُيلا ىلع ىنمُيلاو « ىرسُيلا هتبكر ىلع ىرسُيلا هدي عضو ؛ دهشتلل
 : هل ةياور يفو « ملسم ُءاور . ةباّبسلا هعبْصإب ٌراشأو « نيسمخو ًاثالث دقعو
 . ماهْبإلا يلت يتّلاب راشأو , اهّلك هعباصأ ضَبَقو

 ؛ دهشتلل دعق اذإ ناك وي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رمع نبا نعو)

0 



 رمع نبأ ثيدح 6 0 ةالصلا ةفص باب۷ ةالصلا باتك " 

 اثالث دقعو ‹ ىنميلا ىلع ىنميلاو « ىرسيلا هتبكر ىلع ىرسيلا هدي عضو

 ةراشالاب ةبابسلا تصخ : ءاملعلا لاق : ("ةبابسلا هعبصإب راشأو « نيسمخو

 حرص لب ؛ ةراشإلا مدع اوراتخا مهنإ ثيح ؛ انئاملع نم ريشك نم بجعلاو : لوقأ )١(

 :  ةراشإلا ثيدح ركذ دعب  «أطوملا» يف دمحم مامإلا لوق عم ! ةهاركلاب مهضعب

 . ها . «ةفينح يبأ لوق وهو ؛ ذخأن 0 هللا لوسر عينصبواا

 ىلع الم ققحلا اهدروأ يتلا ًاثيدح نيثالثلا برقي ام تغلب يتلا ةريثكلا ثيداحألا دورو عمو
 : لاق ؛ «ةراشإلا نيسحتل ةرابعلا نييزت» هتلاسر يف ىراقلا

 نأ حصي لب ؛ ًارتاوتم ريصي نأ داك ام ؛ اهريغو «تسلا حاحصلا» يف روكذم وهف ؛ ةلمجل ابو»

 : لاق . «ىثعم رتاوتم هنإ : لاقي

 صنلا ضرعم يف ليلعتلاب يتأيو « هب لمعلا نع لدعي نأ هلوسرو هللاب نمؤمل زوجي فيكف»
 نيعناملا ضعب نع ًالقن  ليق ام وهو ؛ ليلعلا نم ردص لوخدم ليلعتلا كلذ نأ عم !؟ليلجلا
 راقولا ىلع ةالصلا ىنبم نأل ؛ ىلوأ كرتلا نوكيف ؛ اهيلإ جاتحي ال عفر ةدايز اهيف نأب  ةراشإلل

 يف ةنيكسلاو راقولا ةفص ىلع وهو ؛ غدي هلعف امل ؛ ىلوأ كرتلا ناك ول هنأب دودرم وهو !! ةنيكسلاو

 ! ىلعألا ماقملا

 ىلع رورس ةدايزو ءرون ىلع رون ؛ ديحوتلاب ةدابعلا عم ديرفتلا ىلإ ةراشإلا نأ كش ال مث
 ظ . هياع ةعاطلاو ةدابعلاو ةالصلا رادم لب ؛ هيلإ جاتحم وهف ؛ رورس

 هذه يف فالخ فلسلا ءاملع نم الو « ةباحصلا نم ملعي مل ذإ ؛ عامجإلا : اهتلدأ نم مث

 مظعألا انمامإ هب لاق لب ! ةرابعلا هذه حيحصت يف الو « ةراشإلا هذه زاوج ىف الو « ةلأسملا

 ام ىلع ء راصعألاو راصمألا ءاملع رئاسو « دمحأو يعفاشلاو كلام مامإلا كلذكو « هابحاصو

 ال دادتعا الف « نورخأتملاو نومدقتملا انخياشم اهيلع صن دقو ؛ راثآلاو رابخألا حاحص هب درو

 ناسارخ لهأو رهنلا ءارو ام ناكس نم نورثكألا ةنسلا هذه كرت امل ةربع الو « نوفلاخلا هيلع

 قلعتلا نم دييأتلاو قيقحتلا مهتافو ‹ ديلقتلا مهيلع بلغ نم ؛ دنهلا دالبو مورلاو قارعلاو
 = بحاص  يدنهلا يونكللا يجل ا دبع دمحم ةمالعلا لاقو . اضاف «ديدسلا لوقلاب
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 رمع نبا ثيدح 2 6 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 : هل ةياور يفو « ملسم هاور) هروضحل ببس اهكيرحتف « بلقلا طاينب اهلاصتال

 . (ماهبإلا يلت يتلاب راشأو « اهلك هعباصأ ضبقو

 اثالث دقعو : هلوقو « هبابحتسا ىلع عمجم نيتبكرلا ىلع نيديلا عضوو
 ةحوتفم ماهبإلا لعجي هنأ اهتروص : «صيخلتلا» ىف فنصملا لاق « نيسمخو

 : «دمحم أطوم ىلع دجمملا قيلعتلا» هباتك ىف  «ةيفنحلا مجارت ىف ةيهبلا دئاوفلا» باتك =

 فسوي وبأ ركذ هنأ : امهريغو «ةياقنلا حرش يف ينمشلاو « «حتفلا» يف مامهلا نبا رکد دقو»

 اهتوبشل ؛ ةراشإلا زيوجت ىلع اوقفتا ةثالثلا انباحصأ نأ رهظف . دمحم ركذ ام لثم «ىلامألا» ىف

 . اهدر ىلإ الو اهراكنإ ىلإ ليبس ال ٠ ةرثكتم قرطو:+ ةددعتم تاياورب هباحصأو قلو ىبنلا نع
 هللا ىلإو . كلذ ىف فالخ ال هنإ : ربلا دبع نبا لاق ىتح « ءاملعلا نم دحاو ريغ هب لاق دقو

 يالا اصف يالا ناجا نماع احبما سرك نص نع یك لا
 ‹ (ىتفملا ةلمع»و « «ةيجاولولا»و « «ةيانعلا»و « «ةيباتعلا»و ‹ «ىربكلا»و « «ةيزازبلا»و

 ! 0 اهنأ مهضعب ركذ لب ؛ ةراشإلا مدع وه راتخما نأ اوركذ ثيح  اهريغو « «ةيريهظلا»و

 دق هنأ اوملعي ملو ! ةياورلا رهاظ يف ةلأسملا هذه نع انتمئأ توكس كلذ ىلع مهلمح يذلاو

 ! ةرثكتم ثيداحأ ىف درو هنأ الو ‹ ةددعتم تاياورب مهنع تب

 يبنلا نع تبث امل ًافلاخم هنوك عم « ةلأسملا هذه يف مهلوق ىلع ىلع دامتعالا نم رذحلا رذحلاف

 لوسر نع تبثو ‹ يفنلاب حيرصتلا انتمئأ نع تبث ول لب . اضيأ انتمئأ نعو لب ؛ هباحصأو يي
 هب لاق دقو فيكف ؛ لوبقلاب مزلأو قحأ هباحصأو لوسرلا لعف ناكل ؛ تابثإلا هباحصأو زی هل

 . همالك ىهتنا . «!؟اضيأ انتمئأ

 هذه يف اودهتجا مهو ؛ دودسم داهتجالا ںاب نأب نولوقي مهنأ بجعلا لك بجعلاو : لوقأ

 . نيعباتلاو ةباحصلا نع ةيورملا راثآلاو نيِدّلقملا مهتمئأ نع صوصنلا دوجو عم « ةلأسملا

 هتحصب نيلئاقلا دنع صنلا لباقم ىف داهتجا ال هنأ عم ؛ ؛ نيلسرملا ديس نع ةيورملا ل

 هلأسن ! «رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإ9 نکلو ! مهنع ًالضف

 !! قيرطلا موقأ ىلإ قيفوتلا ىلاعت



 رمع نبا ثيدح 6 ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتک ۔ ۲

 ىلع اهضبق ىنميلا هدي عباصأ : يأ ؛ اهلك هعباصأ ضبقو : هلوقو ؛ ةحبسملا تحت

 . ىطسولاو ماهبإلا نيب قلح : رجح نب لئاو ةياور يفو « ةبابسلاب راشأو « ةحارلا
 5 ةحوتفم ةحبسملا تح ماهبإلا لعج 1 تائيه ثالث هلذهف < هحام نبا هجرخأ

 ىلع ةروشنم ىقبت وأ « ةحارلا ىلإ مضت له « عباصألا ةيقب نع هذه يف تكسو

 : ةثلاثلا . ةحبسملاب ةراشإلاو « ةحارلا ىلع اهلك عباصألا مض : ةيناثلا ؟ةبكرلا

 ظ . ةبابسلاب ةراشإلا مث « ىطسولاو ماهبإلا نيب قيلحتلا

 ا هنأ : ريبزلا نبا ثيدح يف امكو « انه امك ؛ ةراشإلا ظفلب دروو

 نابح ا ا Cc دواد وبأو < E هجرخأ . اهكرحي الو« ةبابسلاب ريشي

 عفر ا هنأ : ' لئاو ثيدح نم ىقهيبلاو « ةميرخ نبا دنعو ؛ (هحيحصا) ىف

 هارب نركي انآ لتحيا یوی لاق ,اهبوعدي اورو هتيأرف ‹ هعبصإ

 ف نبا ثيدح ضراعي 5 ىتح ؛ اهكيرحت ريركت هل ةراشإلا كيرحتتلاب

 : نم '''يقهيبل هاؤر امل هللا الإ هلا ل: هلوق دلع ةراشإلا عصومو

 لعفلا نيب ديحوتلا يف انما نوكيف هيف صالخإلاو ديحوتلا ةراشإلاب يونيو

 ا : لاقو ) نيعبصألاب ةراشإلا نع ل : ىبنلا یھن كلذلو ؛ داقتعالاو لوقلاو

 ایا يك مار نانو

 د كا : كلذ عنب

 NT (\TT/Y) يقهيبلا دنع هيفف  حراشلا هركذ اميف ًاحيرص سيل هنوك عم - اذهو

 ! مسي مل ةنيدملا



 رمع نبا ثيدح 6-2 ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك -"؟

 . ةدابعب وضع لك لغش ةمكحلا هجوو , "!'تائيهلا هذه نيب ريخم هنأ رهاظلا مث

 هفك مقلأ غلي هنأ : رمع نبا ثيدح نم ىنطقرادلا دنع ىرسيلا ديلا يف دروو

 اذه ىلإ بهذو « ةبكرلا ىلع عباصألا فطعب ماقلإلا رسفو « هتبكر ىرسيلا
 . ثبعلا نع ديلا عنم هيف ةمكحلا ّنأكو : لاق « ةياورلا هذهب ًالمع ؛ مهضعب

 ةقيرط ىلإ ةراشإ « نيسمخو ًاثالث دقعو : رمع نبا ثيدح ىف هلوق نأ ملعاو

 .داحألا نم عاونأ يهو ؛ باسحلا دوقع يف برعلا اهيلع تأطاوت « ةفورعم

 ام سرقأ ىلإ رصنخلا دقع : دحاوللف ‹ داحآلا امأ : فولألاو ؛ نيئملاو « تارشعلاو

 دقع : ةثالثللو . كلذك اهعم رصنبلا دقع : نينثاللو « فكلا نطاب نم هيلي

 اهعم رصنبلا لح : ةسمخللو « رصنخلا لح : ةعبرأللو . كلذك اهعم ىطسولا

 ىلإ هلوصو دنع مث « هيذخف ىلع هيفك عضي هنأ : انباحصأ روهمج دنع راتخلا حيحصلاو» )١(

 دنع اهل ًاعفار ةحبسملاب ريشيو « ماهبإلاو ىطسولا قلحيو ‹ رصنبلاو ل ل
 الب ةراشإلا دنع دقعلا تبث هنأل ؛ كلذ ىلع رمتسي مث« تابثإلا دنع اهل اعضاو « ىفنلا

 رخآ ىلإ هباحصتساو « هيلع وه ام ىلع ءيشلا ءاقبإ لصألاف ؛ هريغي رمأ دجوي ملو « فالخ

 ةداهشلا دنع ىنميلا هدي نم قلحي نأ : اهتفصو : «ةينملا» حراش لاقو ؛ اذه . هيلإ هلآمو « هرمأ

 دقعي وأ . ةحبسملاب ريشيو « (اذك) هسأر عضيو ‹ رصنخلاو رصنبلا ضبقيو ‹ ىطسولاو ماهبإلا
 عضيو « رصنخلاو رصنبلاو ىطسولا ضبقي نأب ؛ ددعلا اذه ىلإ ريشملاك ينعي ؛ نيسمخو ةثالث

 دق يخص يقلل ادع عيبض ولا كريو « طسزألا ةايجلا لمتس ترج ىلط ةماجإ ساز

 لوق وهو ؛ ل هللا لوسر نع نيتتباثلا ةراشإلا يعون نيب رييختلا ديفي وهو . ىهتنا . تابثإلا

 يرحتلاب هنإف ؛ ةرم رخآلابو « ةرم امهدحأب ىتأي نأ كلاسلل يغبنيف . نسحتسم عمجو « نسح

 . يراقلا ةمالعلا ةلاسر يف اذك . «! ىرحأ

 (*)هتلاسر نم نيبتي امك ؛ دقعلا ثيداحأ نم رثكأ قيلحتلا ثيداحأو

 . (رشانلا) . « غي ىبنلا ةالص ةفص» هباتك ىف امك ؛ ةبابسلا كيرحت ىلع هللا همحر خيشلا يأر رقتسا ()
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 دوعسم نبأ ثيدح 65 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك " 

 طسب : ةعبسللو « لمانألا عيمج لحو ‹ رصنبلا دقع : ةتسللو « ىطسولا نود

 ‹ كلذك اهقوف رصنبلا طسب : ةينامثللو « فكلا ىلي ام ماهبإلا لصأ ىلإ رصنخلا

 . كلذك اهقوف ىطسولا طسب : ةعستللو

 ماهبإلا سأر دقع : ىلوألا ةرشعللف « ةبابسلاو ماهبإلا اهلف : تارشعلا امأو

 : نيثالثللو « ىطسولاو ةبابسلا نيب ماهبإلا لاخدإ : نيرشعللو « ةبابسلا فرط ىلع

 ماهبإلا بيكرت : نيعبرأللو « ةرشعلا سكع ؛ ماهبإلا سأر ىلع ةبابسلا سأر دقع

 : نيسمخللو « اهلصأ ىلع ماهبإلا فطعو « ةبابسلا نم طسوألا دقعلا ىلع

 سكع ؛ ماهبإلا رهظ ىلع ةبابسلا بيكرت : نيتسللو « اهلصأ ىلإ ماهبإلا فطع
 درو « ةبابسلا نم طسوألا دقعلا ىلع ماهبإلا سأر ءاقلإ : نيعبسللو « نيعبرألا

 طسبو « اهلصأ ىلإ ةبابسلا فرط در : نينامشللو « ماهبإلا ىلإ ةبابسلا فرط

 ديلا يف ةئامعست ىلإ داح آلاكف نيئملا امأو « ماهبإلاب اهمضو « ماهبإلا لصأ

 8 رسبلا يف تارشعلاك فولألاو « قروسيلا

 تاولّصلاو هلل تاّيحتلا : لقیلف مكدحأ یلص اذإ» :لاقف« اب

 ىلعو انيلع مالسلا ) هتاكربو هللا ةر يبنلا اهيا كيلع مالسلا تابّيطلاو

 6 لوو هدبع | دمحم نأ ”دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع

 . يراخبلل ظفللاو ‹ هيلع فتم . «وعْدَيف « هيلإ ُهَّبِحْعَأ ءاعدلا نم رّيختيل مث

 . دهشتلا انيلع ضرفُي نأ لبق لوقن انك : يئاسنللو

 ل
 : هللا

o4 



 دوعسم نبأ ثيدح 65 ةالصلا ةفص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . سانلا هملعي نأ هرمأو ‹ دهشتلا هملع 4 يبنلا نأ : دمحألو

 لي هللا لوسر انيلإ تفتلا : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو)

 ءاقبلا : اهانعمو ؛ ةيحت عمج : (تايحتلا : لقيلف مك دحأ ىلص اذإ» : لاقف

 « هلل) ميظعتلا عاونأ لك وأ ‹ تافآلا نم ةمالسلا وأ ‹ ةمظعلا وأ « ماودلاو

 ‹ اهلك تادابعلا وأ « لفنلاو ضرفلا نم معأ وه ام وأ سمخلا : ليق : (تاولّصلاو

 تادابعلا : تاولصلاو « ةيلوقلا تادابعلا : تايحتلا : ليقو ‹ ةمحرلا وأ « تاوعدلا وأ

 ركذ وأ « هللا ىلع هب ىنثي نأ نسحو « مالك نم باط ام : يأ : (تابّيطلاو) ةيلعفلا

 : اهبيطو ‹ كلذ نم معأ وه ام وأ « ةحلاصلا لامعألا وأ « ةح اصلا لاوقألا وأ « هللا

 «تاولصلا»و < «هّلل» اهربخ أدتبم «تايحتلا»و « بئاوشلا نع ةصلاخ ةلماك اهنوك

 . رخأ ريداقت هيفو ؛ فوذحم امهربخو « هيلع فطع «تابيطلا»و

 ةمحرو يبنلا اهيأ '"كيلع) دحأ لك هفرعي يذلا مالسلا : يأ : (ٌمالّسلا)

 باب) يف امل ؛ مالسلا هيلع هتايح يف ناك باطخلا ظفلب مالسلا نأ رهاظلا : لوقأ )١(

 ركذ نأ دعب  دوعسم نبا نع «يراخبلا حيحص» يف «ناذئتسالا» اتك نم (نيديلاب ذخألا

 كلا

 هللادبع ثيدح ىفو . ها . ىبنلا ىلع : ىنعي ؛ مالسلا : انلق ضبق املف « انينارهظ نيب وهو

 : «أطوملا» ىف رمع نبا

 : «يرابلا حتف» يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق كلذلو . يبنلا ىلع مالسلا

 ظفلب لاقيف ؛ يو هنامز نيب ةرياغملا يضتقي ام دوعسم نبا قرط ضعب يف درو دقو»

 : لاق مث , دوعسم نبا نع مدقت ام ركذ مث « «ةبيغلا ظفلبف هدعب امأو . باطخلا

 = يقهيبلاو ‹ يناهبصألا ميعن وبأو « ىقزوجلاو « جارسلاو « «هحيحص» ىف ةناوع وبأ هجرخأو»
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 دوعسم نبأ ثيدح 5 ةالصلا ةفص باب ۷ 007 ةالصلا باتك - ؟ (

 ىلع هومدقو : مهيلع هقح مظعل ؛ هيلع مالسلاب ًالوأ ٍةِلَي هوصح : (هتاكربو هللا

 مالسلا) مهلوق يف مهيلع مالسلاب هوعبتأ مث « كلذل ؛ مهسفنأ ىلع ميلستلا

 يف حلاص دبع لك لمشي هنأ درو دقو : (نيحلاّصلا هللا دابع ىلعو « انيلع

 3 هدابع قوقحو 3 هللا قوقحب مئاقلا هنأب حلاصلا رسفو 6 ضرألاو ءامسلا

 . ةتوافتم مهتاجردو

 ؛ دارقإ رضق وهف «هريغ قحب ةدابعلل قحتسم ال : (لا الإ هلإ ال نأ دهشأ)
 هدبع دمحم نأ دهشأو) هريغ هعم نوكرشيو « هنودبعي اوناك نيكرشملا نأل

 2« «تسلا تاهمألا» تاياور عيمج يف «هلوسرو هدبع» : ظفلب وه اذكه : (هلوسرو

 نأو» : ظفلب دوعسم نبا ثيدح قاسف « «لوصألا عماج» يف ريثألا نبا مهوو

 بحاص همهو ىلع هعبتو « امهريغو  نيخيشلا ىلإ هبسنو «هللا لوسر ادمحم

 : ظفلب هيف يراخبلا خيش ميعن يبأ ىلإ ةددعتم قرط نم =

 . ينعي : ظفل فذحب . . . يبنلا ىلع مالسلا : انلق ضبق املف

 نإ :  هدحو ةناوع يبأ دنع نم ةياؤرلا هذه ركذ نأ دعب - «جاهنملا حرش» يف يكبسلا لاق

 مالسلا : ا ی و ا ی ق و اا اولا

 .ها. يبنلا ىلع

 رج نبا احا قرع لاك ارد اها تاجر فز | :بتنراقاب جف دت كلت

 تام املف ! يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :- يح ىبنلاو  نولوقي اوناك ةباحصلا نأ : ءاطع ينربخأ

 . يناثلا ءزجلا يف هنم دوصقملا . ه |. «حيحص دانسإ اذهو . يبنلا ىلع مالسلا : اولاق

 ‹ «يراخبلا حرشا ىف ىنالطسقلاك « نيققحملا ةمئألا نم ليلق ريغ اذه همالك لقن دقو

 قيلعتلا» يف يونكللا يج لادبعو ‹ «أطوملا حرش! يفو « «ةيندللا بهاوملا حرش» ىف يناقرزلاو

 . لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ! رارقإلا فصن توكسلاو « هيلع اوتكسو « (دمحم أطوم ىلع دّجمملا ظ
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 دوعسم نبا ثيدح ١65- ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتك  ؟

 ظفل هنأ دازو « «راهنلا ءوض» يف لالجلا مهولا ىلع امهعبتو « «لوصولا ريسيتا)

 . هبثتف « فنصملا هلاق امك يراخبلا ظفلو يراخبلا

 : (يراخبلل ظفللاو ‹ هيلع قفتم . «وع ديف « هيلإ هّبجعأ ءاعدلا نم ريختيل مث)

 نم هنع ىوري « دوعسم نبا ثيدح دهشتلا يف يدنع ثيدح حصأ : رازبلا لاق

 الو , هنم تبثأ دهشتلا يف قلك يبنلا نع يور ملعن الو  اقيرط نيرشعو فين

 . قرطلاو ديناسألا ةرثكب ارفاظت دشأ الو « الاجر تبثأ الو « ادانسإ حصأ

 . هباحصأ هنع فلتخا دق هريغو « اضعب مهضعب فلاخي

 ىور دقو « دهشتلا يف يور ام حصأ وه : يلهذلا ىيحي نب دمحم لاقو

 اهنم ريهامجلا راتخا « ةفلتخم ظافلأب « ايباحص نورشعو ةعبرأ دهشتلا ثيدح

 ىلإ بهذ دقو < «لقيلف» 1 هلوقل دهشتلا بوجو ىلع ةلالد هيف ثيدحلاو

 مدعل ؛ بجاو ريغ هنإ : ةفئاط تلاقو « ءاملعلا نم مهريغو « لآلا نم ةمكئأ هبوجو

 وأ ‹ هبجوأ نم دنع بجت ىتلا ظافلألا ىف اوفلتخا مث « هتالص ءىسملا هميلعت

 هراتخا دقو « دوعسم نبا ثيدح ةيحجرأ تعمس دقو < ةنس هنإ : لاق نم دنع

 نع ةدراولا دهشتلا ظافلأ نم هريغ ةعامج حجر دقو < حجرألا وهف «رثكألا

 نبا ثيدح ىف « «هل كيرش ال هدحو» : لوق ةبيش ىبأ نبا دازو « ةباحيصلا

 ةدايزلا هذه تتبث نكل « فيعض هدنسو « هيبأ نع ةديبع ىبأ ةياور نم دوعسم
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 دوعسم نبا ثيدح 65 ةالصلا ةفص باب ظ ةالصلا باتك ۔ ۲

 يبأ ننس» يفو فيعض دنسب هنأ الإ « ينطقرادلا دنع رمع نبا ثيدح يفو

 فوقوم هنأ هرهاظو « «هل كيرش ال هدحو» : هيف تدز : رمع نبا لاق : «دواد

 هوحنو . (هب وعديف» : دواد وبأ داز ‹ (هبجعأ ءاعدلا نم ريختيل مث : هلوقو

 هنأو « هب فذ اشا بوجولا هرهاظو « «عديلف» : ظفلب رخآ هجو نم يئاسنلل

 ةيتآلا ةذاعتسالا بوجو ىلإ بهذ دقو « ةرخآلاو ايندلا يريخ نم ءاش اب وعدي

 هبو « اهركذ ىتآلا عبرألا نم ذوعتي مل امل ؛ ةالصلل ةداعإلاب هنبا رمأ هنإف ؛ سواط

 . ةيرهاظلا ضعب لاق

 ‹ بوج ولاب لئاقلا عم رهاظلاو « لوألا دهشتلا يف ًاضيأ بجيو ٠ . مرح نبا لاقو

 دجوي ام الإ ةالصلا يف وعدي الل هنأ لإ . سواطو . يعخنلاو ؛ ةيفنحلا بهذو

 . نآرقلا ىف

 مش» : غلو هلوق : نيلوقلا دريو « ًاروثأم ناك ام الإ وعدي ال : مهضعب لاقو

 نم» : يراخبلل ظفل ىفو « «بحأ ام» : ظفل ىفو < «هبجعأ ءاعدلا نم ريختيل

 . دارأ امب وعدي نأ ىعادلل قالطإ وهف « «ءاش ام ءانثلا

 نب ديعس جرخأ دقو « ةرخآلا رمأب الإ ةالصلا يف وعدي ال : نيريس نبا لاقو

 ع ىبنلا : يأ  ةالصلا يف دهشتلا انملعف : دوعسم نبأ ثيدح نم روصنم

 ا سلال ينإ مهللا : لقيلف ‹ دهشتلا نم مك دحأ غرف اذإ» : لوقي مث

 مل امو ‹ هنم تملع ام هلك رشلا نم كب ذوعأو « ملعأ مل امو « هنم تملع ام

 كب ذوعأو « نوحلاصلا كدابع هنم كلأس ام ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا  ملعأ

1 hiz 
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 سابع نبا ثيدح _ ۷ ةالصلا ةفص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ىفو ةنسح ايندلا ىف انتأ انبر# نوحلاصلا كدابع هنم كذاعتسا ام رش نم

 . ةيآلا [؟١١ : ةرقبلا] (# ةنسح ةرخآلا

 56 ثيدح نم . لآ (يئاسنللو) : هلوق هدافأ ام ليلا بوج و ةلدأ نمو

 : وهو همامت فنصملا فذح : (دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك) دوعسم

 ال» : فلك هللا لوسر لاقف « ليئاكيمو « ليربج ىلع مالسلا « هللا ىلع مالسلا

 هيلع ضرفي : هلوق يفف « «هرخآ ىلإ . . . تايحتلا : اولوق نكلو اذه اولوقت

 لاق « ةنييع نبا قيرط نم ثيدحلا اذه يئاسنلا جرخأ هنأ الإ « باجيإلا ليلد

 ‹ ىنطقرادلا هلثم جرخأو ‹ كلذب ةنييع نبا درفت : «راكذتسالا» ىف ربلا دبع نبا

 . هاححصو « ىقهيبلاو

 نأ) اشا بوجولا ةلدأ نم وهو « دوعسم نبا ثيدح نم : يأ : (دمحألو)

 نبا نع دمحأ هجرخأ : (سانلا هملعي نأ هرمأو < دهشتلا هملع هك يبنلا

 : سانلا هملعي نأ هرمأو « دهشتلا كلي هللا لوسر هملع : لاق هللا دبع نع ةديبع

 . خلإ هركذو ؛ 2. . . تايحتلا»

 ةلك هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع ملّسملم ۷

 . «هرخآ ىلإ .. . هلل تابّيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا» : دهشتلا انمَّلعُي

 انملعُي و هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع ملُسلو)

 . (هرخآ ىلإ . . . هلل تابّيطلا تاولصلا تاكرابملا تايحتلا» : دهشتلا

 ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا» : همامت

 . هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع

o۹ 



 ديبع نب ةلاضف ثيدح 6 ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتك ۲

 مالسلا ركد هنكل ؛ كلذك ةححصو « يذمرتلا هأآورو < دواد ىبأو < ملسم ظفل اذه

 3 «هلوسرو دعا دمحم نأ دهشأو» : لاق هنكل ملسمك هحام نبا زو

 ملو ) دن نأو» 8 هيف الاقو 0 اي مالسلا يک ٤ دمحأو 3 ىعفاشلا هاورو

 «تاولصلا» : نم واولا فذحو « «تاكرابملا» : ةدايز هيفو < «دهشأ» :اركذي

 . اذه سابع نبا دهشت يعفاشلا راتخا دقو « «تابيطلا)» نمو

 سابع نبا ثيدح ىلإ ترص فيك : هل ليق امل يعفاشلا لاق هنإ : فنصملا لاق

 يدنع ناك « ًاحيحص سابع نبا نع هتعمسو « اعساو هتيأر امل : لاق ؟دهشتلا ىف

 . حص ام هريغب ذخأي نمل فنعم ريغ« هب تذخأف « هريغ نم اظفل رثكأو « عمجأ

 ىف وعدي الجر قالك هللا لوسر عمس :لاق دّيَبع نب ةلاضف نعو 2 ۸

 مث« «اذه لجع» : لاقف ٠ ناک يبنلا ىلع لصي ملو « هلل دمحي ملو « هتالص

 يلصي مث« هيلع ءانثلاو هّبر ديمحتب خت الفا مك دحأ ىلص اذإ» : لاقف ‹ هاعد

 . مكاحلاو نابح نباو

 , اهدعب ام دهش مث « دحأ هدهاشم لوأ « يسوأ يراصنأ « دبعل ريغصتلا ةغيصب

 « اهب هب ب رام سو ردا يني اواي

 . كلذ ريغ ليقو « اهب تامو

 ملو « هللا دمحي ملو ‹ هتالص ىف وعدي الجر 23 هل

 نيرمألا يدقت لبق هئاعدب : يأ : («اذه لجع» : لاقف ٠ هاك ىبنلا ىلع لصي

 ىذمرتلا هححصو « ةثالثلاو دمحأ اور . (ءاش اب وعدي مث ؛ 2
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 دوعسم يبأ ثيدح -648 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 وه : (هيلع ءانثلاو هبر ديمحتب ديمحتب ًأدبيلف ؛ مك دحأ ىلص اذإ» : لاقف « هاعد مث)

 : ا ھا رع اب ااو: هت ایسا دار لآ حو: قريسفا ناس

  فوذحم ربخ وه : (يلصي مث) صاخلا ىلع ماعلا فطع نم نوكيف ؛-

 فلج يبنلا ىلع) مزجت مل اذلف ؛ ةلمج ىلع ةلمج فطع ؛ يلصي وه مث : يأ

 هححصو « ةثالثلاو دمحأ هاور) ةرخآلاو ايندلا ريخ نم : («ءاش اب وعدي مث

 . (مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا

 هيلع ةالصلاو « ءانثلاو ديمحتلا نم ركذ ام سوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 نإف ؛ هريغو دوعسم نبا ثيدحل ىنعملا يف قفاوم وهو « ءاش اع ءاعدلاو « يي

 ا ورع لو اد عا ير سس هيلا

 و يف ماكل ار
 ثيدحلا اذه يف سيلف الإو , دهشتلا ةدعق يف ناك « لجرلا كلذ نم هِي يبنلا

 راع لدي انه هل فلا ك نا ديا تف لادم فا ناك هنأ يره ليد
 يدقت ىلع ليلد هيفو « هقايس نم كلذ فرع هنأكو « دهشتلا دوعق يف ناك هنأ

 [5 : ةحتافلا] *نيعتسن كايإو دبعن كايإ# : ريظن يهو « لئاسملا يدي نيب لئاسولا

 . ةناعتسالا بلط ىلع ةدابعلا ىهو « ةليسولا مدق ثيح

 لورا ر لاق ُهْنَع هللا يضَر دوُعْسَم يبأ نَعو- ٩

 E كيلَع يلصُ فّيكف« كْيَلع يّلَصُت نأ هللا اَنَرَمأ « هللا

 لإ ىلع تلف امك: دّمَحُم لآ ىَلَعو , دّمَحُم ىَلَع لص ! مُهللا : اوُلوُق»

 ey دّمَحُم لآ ىلَعو « دّمَحُم ىلع كراو

 هدأ



 دوعسم يبأ ثيدح 8 ةالصلا ةفص باب ۷ ظ ةالصلا باتک ١

 : هيف ةميزخ نبا دازو « ملسم هاور . ُتْمْلُع امك مالّسلاو . ديجَم ٌديمَح َكّنِإ

 نب ةبقع همسا « دوعسم وبأ « يراصنألا : (هنع هللا يصر وعم يبأ نعو)

 ملو « ريغص وهو ةيناثلا ةبقعلا دهش « يردبلا يجرزخلا يراصن ألا ةبلعث نب ورمع

 ريمأ ةفالخ يف اهب تامو « ةفوكلا نكس « هيلإ بسنف هب لزن اغإو «ًاردب دهشي
 دعس نب ريشب نامعنلا وبأ وه : (دعس نب ريشب لاق : لاق) مالسلا هيلع ىلع نينمؤلا

 اي) اهدعب امو ةبقعلا دهش « ريشب نب نامعنلا دلاو « يجرزخلا يراصنألا ةبلعث نبا

 اوملسو هيلع اولص# : ىلاعت هلوق يف ديري : (كيلع يلصن نأ هللا انرمأ « هللا لوسر

 دنعو غلي هللا لوسر : يأ : (تكسف ؟كيلع يلصن فيكف) [ه* : بازحالا] «اميلست

 ىلع لص ! مهللا : اولوق» : لاق مث) هلأسي مل هنأ انينت ىتح : ةدايز ملسمو دمحأ

 لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو « ميهاربإ ىلع تيَّلِص امك « دمحم لآ ىلعو « دمحم

 .٠ (اليجم ليمح كنإ « نيملاعلا يف ميهاربإ ىلع تكراب امك « دمحم
 ارال هيف: ها لف ىتعف نق« ةغلابم لا

 ؛ ةالصلا بلطل ليلعت وهو « كنأش ةمظعب ةقئاللا كدماحمب دومحم كنإ : يأ

 تاكربلا ةدايزو « تايانعلا عاونأ كتضافإ كدماحم a دومحم كنأل : يأ

 نأ لمتحيو . ةلاسرلا ءادأ نم هل هتلهأ ام لاثتماب كيلإ سرقت يذلا « كيبن ىلع

 نم دمحتمو « دمحي نأ قحتسي نم دماح كنإ : يأ ؛ دماح : ىنعم ًاديمح

 . ماقملاب بسن اذهو « هلآلو ‹ هل وعدي نم ءاعد لوبقو « كدمحب كدابع قحأ

 . فرشلا : دحلاو « دجام ةغلابم : ديجم
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 دوعسم يبأ ٹی دح ۹ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔۲

 ءانبلاب ةياور هيفو « ماللا ديدشتو لوهجملل ءانبلاب : («متملع امك مالسلاو)

 كيلع يلصن فيكف : هيف ةيزخ نبا دازو « ملسم هاور) ماللا فيفختو مولعملل
 ‹«نابح نبا اضيأ اهاور ةدايزلا هذهو : (؟انتالص يف كيلع انيلص نحن اذإ

 ‹ «(امهيحيحص» يف ةيزخ نباو « متاح وبأ اهجرخأو؛ مكاحلاو « ينطقرادلاو

 ديمح يبأ نع ةرجع نب بعك نع «ناخيشلا هجرخأ ةالصلا ثيدحو

 . ةحلط نع « يئاسنلاو ء ديعس ىبأ نع« يراخبلا هجرخأو « يدعاسلا

 . ةجراخ نب ديز نع « يئاسنلاو دمحأو « دعس نب لهس نع « ىناربطلاو

  رمألا رهاظل ؛ ةالصلا ىف هيلي هيلع ةالصلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 ‹ يعفاشلاو ‹ ةمئألاو « فلسلا نم ةعامج بهذ اذه ىلإو «_ «اولوق» : ينعأ

 ىلع ةالصلا بوجو ًاضيأ يضتقيو « ةتباثلا هتدايز عم ثيدحلا مهليلدو « قحسإو

 بوجوب لاق نملرذع الو « لبنح نب دمحأو « مساقلاو « يداهلا لوق وهو « لآلا

 رومأملا ذإ ؛ لآلا ىلع اهبوجوب لوقلا نم « ثيدحلا اذهب ًالدتسم غلي هيلع ةالصلا

 ريغ ةبودنم لآلا ىلع ةالصلا نأ ىلع عامجإلا هريغو يوونلا ىوعدو « دحاو هب
 ىتح اهب ًالثتم دبعلا نوكيو - متت ال ٍكِلَي هيلع ةالصلا : لوقن لب ؛ ةملسم

 يلصن فيك : لئاسلا لاق هنأل ؛ لآلا ركذ هيف يذلا يوبنلا ظفللا اذهب ىتأي

 امف « لآلاب تأي مل نمف « هلآ ىلعو هيلع ةالصلا اهنأ ةيفيكلاب هباجأف ؟كيلع

 ايلصم نوكي الف ؛ رمألل الشتم نوكي الف ؛ اهب رمأ يتلا ةيفيكلاب هيلع ىلص
 ‹ «هرخأ ىلإ . . . تيلص امك» : هلوق نم ثيدحلا ةيقب كلذكو « غلي هيلع

 باجيإب ةيفيكلا هذه ظافلأ نيب قرف نمو « اهب رومأملا ةيفيكلا نم وه ذإ ؛ بجي
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 دوعسم يبأ ثيدح 2 ٩ ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك ۔ ۲

 . كلذ ىلع هل ليلد الف ؛ اهضعب بدنو « اهضعب

 سايقلاب ةنس لآلا ىلع ةالصلا نأ ىلع «رحبلا» يف يدهلملا لالدتسا امأو

 ال : ليق امك هنإف ؛ لطاب مالكف ؛ هيف ولج هعم اوركذي مل مهنإف « ناذألا ىلع
 هنألو « ًابوجو الو « ًابدن ال ناذألا دهشت يف .لآلا ركذي ال هنأل ‹ صنلا عم سايق

 دبعت تأي مل لآلاو « هللا لوسر هنأب ةداهش لب ؛ هلك هل ءاعد ناذألا يف سيل

 | . هلآ مهنأب ةداهشلاب

 ؛ ثيدحلا بتك يف عقي امك «ةالصلا نم لآلا ظفل فذح نأ ملعت انه نمو

 لهأ دنع حص دق هنأ تبجأف « ادق هنع تلئس تنكو « يغبني ام ىلع سيل

 اهوفذح مهنأكو « اهتاور مهو « كلي يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك - بير الب  ثيدحلا
 ا

 لمع هيلع رمتسا مث« مهركذ هركي نم ةيومألا ةلودلا يف ناك امل ؛ ةيقت ةئقت ؛ طخ

 يشاوح» يف باوجلا اله تطسبو 1 هل هجو الف ؛ لوألل رخآلا نم ةعبأتم سانلا

 . ًايفاش أطسب «ةدمعلا حرش

 مهيلع تمرح نم مهنأ : حصألا : لاوقأ كلذ يفف < لآلا مه نم امأو

 نل هدارب فرعأ يباحصلاو « مقرأ نب ديز مهرسف كلذب هنإف ؛ ةاكزلا

 .رفعجب آو يلع لأي مهرسف دقو « كرتشملا ظفللا نم دارملا نييعت ىلع ةنيرق

 . سابعلا لآو « ليقع لآو

 : يأ « انتالص يف كيلع انيلص نحن اذإ : .هلوقب داري نأ لمتحي : ليق نإف

 ‹ ةالصلا يف هيلع ةالصلا باجيإ ىلع لدي الف ؛ انئاعد يف كل انوعد نحن اذإ
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 ةريره ىبأ ثيدح ٠ ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك  ؟

 ال ‹ ةيعرشلا انتالص هلوق يف ةالصلا نم ةباحصلا ناسل يف ردابتملا : لوألا

 . نيينعملا نيب تددرت اذإ ةمدقم ةيفرعلا ةقيقحلاو « ةيوغللا

 نم تفرع امك ؛ دهشتلا رخآ ىف ءاعدلا بوجو تبث دق هنأ : ىناثلا

 : هيلع ةالصلاو . هب رمألا

 لادلا Sam نب هيلع ةالصلا باجيإ متي اذهبو « ةلاضف

 . هبوجو ىلع

 حيسملا ةنتف نمو ‹ تامملاو ايحما ةنتف نمو « ربقلا باذع نمو « منهج باذع

 . هيلع قفتم . «لاجدلا

eeا  eeايد دهشتلا نم  

eeا 505 ذعتسيلف) ريخألاو . طسوألا ديلا ل  

 نقلا نام نر میچ با ا نم تاب وعن نتإ1 ا ؛كوقيإ هلوقب

 ةياور ىفو . هيلع قفتم . «لاجدلا حيسملا ةنتف نمو . تامملاو ايحما ةنتف نمو

 قالطإ تديق ةياورلا هذه : («ريخألا دهشتلا نم مك دحأ عرف اذإ» : ملسل

 بيقعتلا لديو ‹ ريخألا دهشتلا دعب اهب رومأملا ةذاعتسالا نأ تنابأو « ىلوألا

 . ءاش اب هيف ريخلا ءاعدلا لبق نوكت اهنأ ءافلاب
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 ةريره يبأ ثيدح ٠ ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك ١

 . ةيرهاظلا بهذم وهو « ركذ ام ةذاعتسالا سوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 قالطإب هنم ًالمع لوألا دهشتلا يف ًاضيأ بجيو : مهنم مزح نبا لاقر
 لوقي هنإف ؛ اهيف ذعتسي مل امل ةالصلا ةداعإب هنبا سواط رمأو « هيلع قفتملا ظفللا

 . بدنلا ىلع هولمح روهمجلاو « اهكرت نم ةالص نالطبو « بوجولاب
 ضرعي ام : «ايحلا ةنتف» نم دارملاو ءربقلا ياذع توبث ىلع ةلالد هيفو

 اهمظعأو ؛ تالاهجلاو ‹ تاوهشلاو « ايندلاب ناتتفالا نم هتايح ةدم ناسنالل

 ةنتفو . ربصلا مدع عم ءالتبالا يه : ليقو « توم ا دنع ةمتاخلا فا لا ذايعلاو -

 نأ زوجيو « هنم اهبرقل هيلإ تفيضأ ؛ توملا دنع ةنتفلا اهب دارملا : ليق ؛ تامملا

 : يراخبلا جرخأ دقو « ةريحلا عم لاؤسلا اهب دارأ : ليقو ءربقلا ةنتف اهب داري

 اذه نوكي الو « «لاجدلا ةنتف نم ابيرق وأ لثم مكروبق يف نونتفت مكنإ»

 . كلذ ىلع عرفتم ربقلا باذع نأل ؛ ربقلا باذعل اريركت

 ‹ ناحتمالا : ةنتفلا : ةغللا لهآ ءاملعلا لاق ؛ «لاج دلا حيسملا ةنتف» : هلوقو

 ؛ حيسملاو ؛ كلذ ريغو « ةمهتلاو « قارحإلاو « لتقلا : ىلع قلطي دقو ؛ رابتخالاو
 اذهو ءرخآ طبض هيفو ؛ ةلمهم ءاح هرخآو « ةلمهملا نيسلا فيفحتو ميلا حتفب

 ديق ؛ لاجدلا هب ديرأ اذإ نكلو « ىسيع ىلعو « لاجدلا ىلع قلطيو « حصألا
 ‹ ىسيع اّمأو « نيعلا حوسمم هنأل : ليقو « ضرألا هحسمل ؛ حيسملا يمس « همساب

 ايركز نأل : ليقو « نهدلاب ًاحوسمم همأ نطب نم جرخ هنأل ؛ حيسملا : هل ليقف

 هنأ «سوماقلا» بحاص ركذو . أرب الإ ةهاع اذ حسم ال ناک هنأل : ليقو « هحسم

 . ًالوق نيسمخ كلذب هتيمست هجو ىف عمج
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 قيدصلا ركب ىبأ ثيدح 0 ةالصلا ةفص باب ةالصلا ںاتک  ؟

 ١ قلك هللا لوسرل لاق هنأ : هنع هللا يضر قيدّصلا ركب يبأ نعو :

 يسفن تُملظ ينإ ! مههللا : لق» : لاق « يتالص يف هب وعذأ ءاعُد ينْمَلع

 ؛ ينمحراو ك دنع نم ةرفغم يل رفغاف « تنأ الإ بونذلا رفعي الو « ًاريثك ًاملظ

 .:هبلع نم. يضرلا روقفلا تنأ كنإ

 : قلك هللا لوسرل لاق هنأ : هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نعو)

 املظ يسفن تملظ ينإ ! مهلا : لق» : لاق ء يتالص يف هب وعدأ ءاعد

 عمجي الو « نيظفللا نيب يعادلا ريخيف « ةدحوم ابو ةشلثملاب ىوري : (اريشك
 ةينادحولاب رارقإ : (تنأ الإ بونذلا رفغي الو) امهدحأ الإ دري مل هنأل ؛ امهنيب

 ‹ ةميظع ةرفغم : يأ ؛ ميظعتلل اهركن : (ةرفغم) ةرفغملل بالجتسا : (يل رفغاف)

 ال ىلاعت هدنع نم نوكي ام نأل : (كدنع نم) هلوقب اهفصوب اميظعت اهدازو

 لين ىلإ لسوت : («ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ؛ ينمحراو) ةرابع هفصوب طيحت

 . (هيلع قفتم) هتمحرو « هنارفغ ىتفصب هتمحرو هللا ةرفغم

 نييعت ريغ نم قالطإلا ىلع ةالصلا ىف ءاعدلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا

 :هلوقل؛ ةذاععتسألاو قالي هيلع ةالصلاو دهشتلا دي ةتالحم نمو هل لف
 دحأ ولخي ال هنأب فارتعا « هسفن ملظب رارقإلاو ‹ «ءاش ام ءاعدلا نم ريختيلف»

 . هب رمأ ام ءادأ نع هريصقت وأ « هنع ىهن ام هباكتراب هسفن ملظ نع رشبلا نم

 عافدتساو « تاجاحلا بلط دنع هئامسأب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا : هيفو

 ميحرلا روفغلا ظفلك « هبساني ام ماقم لك يف هتافص نم ىتأي هنأو ؛ تاهوركملا

 دنع ١١5[« :ةدئاملا] «نيقزارلا ريخخ تنأو انقزراو# : وحنو « ةرفغملا بلط دنع

 . كلذب ةءولمم ؛ ةيوبنلا ةيعدألاو « نآرقلاو . قزرلا بلط
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 رجح نب لئاو ثيدح ةالصلا ةفص باب -۷ ةالصلا باتك ۲

 تاوعدلا يف اميس « ملاعلا نم ميلعتلا بلط ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . ملكلا عماوج اهيف بولطلا
 يئاسنلا جرخأ ؛ ركذ ام ريغ ظافلأ دهشتلا دعب ءاعدلا يف درو دق هنأ 5

 مالك مالكلا نسحأ» : دهشتلا دعب هتالص يف لوقي ناك وي هنأ :

 ا هنأ : دوعسم نبأ نع دواد وبأ جرخأو . «دمحم يده يدهلا سلاو

 ءانبولق نيب ريخلا ىلع فلأ ! مهللا» : دهشتلا دعب ءاعدلا:نم مهملعي ناك

 انبنجو «رونلا ىلإ تاملظلا نم انجنو « مالسلا لبس اندهاو « اننيب تاذ حلصأو

 ءانراصبأو « انعامسأ يف انل كرابو « نطب امو اهنم رهظ ام , نتفلاو شحاوفلا

 انلفحاو وح ا ا اا

 جرخأو . دواد وبأ هجرخأ . «انيلع ا اا اهي وبدت انس ل نيركاش
Syيف لوقت فيك» : لجرل لاق هك  

 «رانلا نم كب ذوعأو « ةنجلا ا لوقأ مث « دهشتأ : لاق « «؟ةالصلا

 ندندن كلذ لوح» : لع لاقف داعم ةنذدنذ الو ‹ كتندند نسحأ ال ينإ امأ

 : هريغو « روثأم نم ءاش ظفل ّيأب ناسنإلا وعدي هنأ هيففق « («ذاعمو < انأ

 ظ ؛ و يبنلا عم تيلَص : لاق هنع هللا يضر رجح نب لئاو نعو - ۳۰۲

 : هلامش نعو < «هتاکربو هللا ةمحرو مكيلع نيا هنيمي نع 7 ناكف

 . حيحص دانسإب 53 وبأ هاور «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا»

 ىلا عم تيلضا لاق هنع هللا يضر رجح نب لئاو نعو)
  ohارم (

 مالسلا» : هلامش نعو < (هتاكربو هللا ة ةمحرو مكيلع مالسلا» : هنيمي نع لس
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 رجح نب لئاو ثيدح 5 ةالصلا ةفص باب ا/ ةالصلا ںاتک  ؟

 . (""حيحص دانسإب دواد وبأ هور . «ةتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

 هبسنو ؛ هيبأ نع لئاو نب ةمقلع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه

 ‹ هيبأ نم عمسي مل: لاقو « لئاو نب رابجلا دبع ىلإ «صيخلتلا» يف فنصملا

 نع هاور هانيأرف « «دواد نأ ننس» انعجارو « حيحص : لاق انهو < عاطقنالاب هلعأف

 نع ملاس ثيدحلاف « هيبأ نع ةمقلع عامس حص دقو« هيبأ نع لئاو نب ةمقلع

 «صيخلتلا» يف ام فلاخ نإو < ىلوألا وه انه هحيحصتف « عاطقنالا

 ‹ ةفلتخم ثيداحأب ةباحصلا نم رشع ةسمخ هاور نيتميلستلا ثيدحو

 الإ ‹ «هتاکربو» : ةدايز نودب اهلكو ‹ كورتمو « فيعضو ‹ نسحو « حيحص اهيفف

 , نابح نبا دنعو « هجام نبا دنعو « دوعسم نبا نع ةياورو « هذه لئاو ةياور يف

 ْذإ ؛ هتدايز لوبق نيعتي انه فنصملا لاق امك  لئاو ثيدح دانسإ ةحص عمو

 )١( ةيناثلا ةميلستلا ىف «هتاكربو» : دواد ىبأ دنع سيل نكل ؛ لاق امك وه !

 ثيدحلل ركذو « )5/151/١( «راكفألا جئاتن» يف ىلاعت هللا همحر هسفن ظفاحلا حرص اذهبو

 . ىعيبسلا قاحسإ ىبأ نع يروثلا قيرط نم جارسلاو « «هحيحص» يف نابح نبا هاور

 يبا نع  ميلس نب مالس وهو - صوحألا يبأ نع ينوكسلا دانه يبا نع اضيأ هجرخأو

 : : هظفلو ؛ هركذف ؛ قاحسإ

 E ماعلا يح اج قرن تحد هراسي نعو دغيم نغ ملست و يبل ناك

 . (هتاكربو هللا ةمحرو

 1 (هتاكربو» , هيف سيو و صوح ألا ىبأ نع ددسم نع دواد وبأ هجرخأ دقو

 هه



 رجح نب لئاو ثيدح 6 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا اتك ۲

 : حراشلا لاق . اهمدعل ةياور تسيل هريغ ةياور يف اهركذ مدعو « لدع ةدايز يه

 اذإ : ىيحي مامإلا لاق : لاق هنأ الإ « «هتاكربو» : ةدايز بوجو لاق نم ري مل هنإ

 دراولا نأ تفرع دقو « ةليضف ةدايز وه ذإ ؛ أزجأ . هتماركو هناوضرو هتاكربو : داز

 2 يسخرسلا هب لاقو ‹ اهب لوقلا نع رذع الو « تحص دقو « «هتاكربو» : ةدايز

 . «ةيلحلا» يف ينايورلاو « مامإلاو

 ةتباث يه : لاقو « فنصملا هنم بجعت دق « تبثت مل اهنإ : حالصلا نبا لوقو

 الإ : فنصملا لاق . هجام نبا دنعو « دواد يبأ دنعو « «هحيحص» ىف نابح نبا دنع

 انعجار : تلق « هجام نبا يف اهدجن مل : «ننسلا حرش» يف نالسر نبا لاق هنأ

 : ميلستلا باب : هظفل ام هيف اندجوف « ةءورقم ةحيحص ةخسن نم «هجام نبا ننس»

 نع قاحسإ نبا نع ديبع نب رمع انثدح : ريغ نب هللا دبع نب دمحم انثدح

 يدش نو نبع نع علسبانا# ةالك هللا لوسر نأ : هللا دبع نع صوحألا

 . هظفلب ىهتنا . هتاكربو هللا E هدخ ضايب یری

 نأ « يوونلا ركذ امل : رجح نبا ظفاحلل «راكذألا جيرخت راكفألا حيقلت» يفو
 مث« «هتاكربو» : ةدايزل ةدع ًاقرط ظفاحلا قاس < ةدايز ‹ (هتاك ربو» ةدايز

 اهنأ خيشلا مالك همهوي ام فالخب ٠ «هتاكربو» اهب تتبث قرط ةدع هذهف : لاق

 . همالك ىهتنا « ةدرف ةياور

 : هلوق تبث دقو « ةالصلا يف وَ هلعف نم نيتميلستلا نأ تبث ثيحو

 اهليلحتو ‹ ريبكتلا اهميرحت» : ثيدح تبثو . «يلصأ ينومتيأر امك اولص»

 ؛ كلذل ميلستلا بجيف ؛  حيحص دانسإب «نئسلا» باحصأ هجرخأ «مالسلا

0۰ 



 رجح نب لئاو ثيدح ۲ ةالصلا ةفص باب-7 ٠ ةالصلا باتك ۲

 . ةيعفاشلاو « ةيوداهلا هبوجوب لوقلا ىلإ بهذ دقو

 . مهدعب نمو « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ءاملعلا روهمج لوق هنإ : يوونلا لاقو
 يف وي هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم « ةنس هنأ ىلإ نورخآو « ةيفنحلا بهذو

 لبق ثدحأ مث« دعقو .ةدجسلا نم هسأر مامإلا عفر اذإ» : رمع نبا ثيدح

 الإو . بجاو نكرب سيل ميلستلا نأ ىلع لدف . «هتالص تمت دقف ؛ ميلستلا

 . مالسلاب هرمأي مل وَ هنإف ؛ هتالص ءىسملا ثيدحلو ؛ ةداعإلا تبجول

 هجرخأ هنإف ؛ ظافحلا قافتاب فيعض رمع نبا ثيدح نأب هنع بيجأو

 ىف اوبرطضا دقو « يوقلا كاذب سيل هدانسإ ثيدح اذه : لاقو « يذمرتلا

 يهو « ةدايز هذه نإف ؛ ںوجولا يفاني ال. هتالص ءيسملا ثيدحو « هدانسإ

 مدع ىلع [۷۷ : جحلا] «اوُدُجْساَو اوُعكرا# : ىلاعت هلوقب لالدتسالاو « ةلوبقم

 هلعف اهنم بولطملا نّيب ؛ ةلمجم ةيآلا نأل ؛ مات ريغ لالدتسا ؛ مالسلا بوجو

 . اهريغ الو « ةءارقلا تبجو امل « اهدحو اهب لمع ولو « غي

 تبهذ هيلإو «راسيلاو نيميلا ىلع ميلستلا بوجو ىلع ثيدحلا لدو
 ةيناثلاو ء ةدحاو ةميلست بجاولا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو ؛ ةعامجو « ةيوداهلا

 ةميلست الإ بجي ال هنأ مهب دتعي نيذلا ءاملعلا عمجأ : يوونلا لاق ؛ ةنونسم

 ملس نإف ؛ ههجو ءاقلت ملسي نأ هل بحتسا . اهيلع رصتقا نإف ؛ ةدحاو

 يعفاشلا ةجح لعلو . هراسي نع ةيناثلاو « هنيمي نع ىلوألا لعج « نيتميلست

 ‹ ةنماثلا يف الإ دعقي مل« تاعكر عستب رتوأ اذإ ناك لَ هنأ : ةشئاع ثيدح

 « ةعساتلا يلصي مث « ملسي الو« ضهني مث « وعديو « هركذيو « هللا دمحيف
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح _- ۳ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۲

 ىلع هدانسإو « نابح نبا هجرخأ . ةميلست ملسي مث « وعديو هللا ركذيو سلجيف
 لوبق نم تفرع امك ؛ ةدايزلا ثيدح ضراعي ال هنأب هنع بيجأو « ملسم طرش

 نيب دقو « ةدحاو ةميلست نونسملا نأ : كلام دنعو « لدع نم تناك اذإ ةدايزلا

 0 . ثيداحألا نم لوقلا اذه ةلدأ فعض ربلا دبع نبا

 لمع وهو. ةنيدملا لهأ لمعب ةدحاولا :ةميلستلا ةيافك ىلع ةيكلاملا لدتساو
 سيل مهلمع نأ لوصألا يف ررقت دق هنأب هیچا رباك نع اراك او
 ىري ثيحب نيتهجلا ىلإ افرحنم : يأ ؛ «هلامش نعو « هنيمي نع» : هلوقو . ةجحب

 : هنيمي نع ملس الكب هللا لوسر تيأر : دعس ةياور يف درو امك ؛ هدخ ضايب

 ضايب ىرأ ىتح : ظفل يفو « هدخ ةحفص ىلإ رظنأ ينأك ىتح « هلامش نعو
 . يئاسنلاو ملسم هجرخأ . هدخ

 ةالص لك ربد يف لوقي ناك وَ يبنلا نأ : ةبعش نب ةريغملا نعو - ٠"
 ىلع وهو ؛ دمحلا هلو « كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : ةبوتكم

 اذ ُعَقْنَي الو ءَتْعَنَم امل يطعم الو ٠ َتْيَطْعَأ امل عنام ال مهللا ءٌريدق ءيش لك
 . هيلع قفتم . «دحلا كنم دجلا

 يف لاق : (ربد يف لوقي ناك وإ الع يبنلا نأ : ةبعش نب ةريغملا نعو)
 هبقع ؛ ءىش لك نم لبقلا ضيقن  نيتمضبو « لادلا مضب  ربدلا : «سوماقلا» |

 . اهتقو رخآ يف ةالصلا :  حتفلاب ءابلاو لادلا ةكرحم  ربدلا يف لاقو ؛ هرخؤمو

 : ةبوتكم ةالص لك) نيثدحملا نحل نم هنإف ؛ نيتمضب لاقي الو « ءابلا نكستو

 لك ىلع وهو« دمحلا هلو« كلملا هل ء هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال»
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 صاقو يبأ نب دعس ثيدح 704 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ۔ ۲

 دبع دنع عقوو : (تعنَم امل يطعم الو ‹ تيطعأ امل عنام ال مهللا ءٌريدق ءيش

 قفتم . «دحلا كنم دجلا اذ عفني الو) «تيضق امل دار الو» : هدعب ديمح نبا

 هلو . كلملا هل» : هلوق دعب ةريغملا نع ىرخأ قيرط نم يناربطلا داز : (هيلع

 ‹ نوقوثوم هتاورو ‹ (ريخلا هديب ‹ تومي ال يح وهو . تيميو ييحي» :(دمحلا

 هنكل , حيحص دنسب فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم «رازبلا دنع هلثم تبثو
 . ىسمأ اذإو « حبصأ اذإ لوقلا يف

 O ب يا يحرم

eTال ‹ نامرحب هل تيضق نم هنأ : «تعنم امل يطعم ال»  

 ‹ ىنغلا : هانعم : يراخبلا لاق ؛ فلس امك ميجلا حتفب دجملاو « هل يطعم

 ‹ ناطلسلاو ةمظعلاو دلولاو لاملاب اي ی يبي الرو بقايا 6

 . كتمحرو كلضف هيجني امنإو

 ىلع لمتشا امل « تاولصلا بقع ءاعدلا اذه ںابحتسا ىلع ليلد ثيدحلاو

 ( . ةردقلا ماتو « ءاطعإلاو « عنم او « هيلإ هلك رمألا ةبسنو « هللا ديحوت

 4 هلا لور نأ : هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو - ۳۰€

 نم كب ُذوعأو « لخبلا نم كب ُدوعأ ينإ ! مهللا» : ةالص لك ربد نهب ذوي

 ءايندلا ةَّنَف نم كب ُدوعأو «رمعلا لّذْرَأ ىلإ َدَرَأ نأ نم كب ٌدوعأو « نبجلا

 . يراخبلا هاور . «ربقلا باذع نم كب ذوعأو

 :(لختلا ف كالا يأ : و ين! مهللا» : ةالص لك رد نهب

o“ 



 نابوث ثيدح _ ٥ ةالصلا ةفص باب ۷ ٠ 2 ةالصلا باتك ۲

 ةنزب : (نيجلا نم كب ذوعأو) تاغل هيفو « ةمجعملا ءاخلا نوكسو ةدحوملا مضب

 ‹ ايندلا ةنتف نم كب ُدوعأو ‹ رمعلا لذرأ ىلإ ّدرأ نأ نم كب ذوعأو) لخبلا

 . (يراخبلا هاور . «ربقلا باذع نم كب ذوعأو

 . ربد نأل ؛ جورخلا لبق هنأ لمتحي « لوألا يفو « انه  ةالصلا ربد : هلوق

 دارملاو . برقأ وهو « اهدعب هنأ لمتحيو « ثيدحلا ةّمئأ ضعب هيلعو « هنم ناويحلا

 ‹ ثيداحألا ىف رثك دق لخبلا نم ذوعتلاو ‹ ةضورفملا : قالطإلا دنع ةالصلاب

 درا كار يطا را امر كآن سا بيات يدم رض رج

 , هب ماق نمل - باحسك  نابج : هنم لاقي ؛ اهلعف نع رخأتلاو « ءايشألل ةباهملا

 نع رخأتلاو « بجاولا داهجلا ىلإ سفنلاب مادقإلا نع رخأتلا : وه هنم ذوعتملاو

 : رمعلا لذرأ ىلإ درلا نم دارملاو . كلذ وحنو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 فيعض « ةيلوفطلا ناوأ يف ىلوألا هتئيهك دوعي ىتح « فرخلاو مرهلا غولب وه

 اهتاوهشب ناتتفالا يهف ؛ ايندلا ةنتف امأو « مهفلا ليلق « لقعلا فيخس < ةينبلا

 ةدابع يهو « دبعلا اهل قلخ يتلا تابجاولاب مايقلا نع هيهلت ىتح « اهفراخزو
 ةف مكدالوأو مكلاومأ اّمَنِإ» : ىلاعت هلوق نم دارملا وهو  هقلاخو هئراب
 ٠ .ربقلا باذع ىلع مالكلا مدقتو « ٠١[ : نباغتلا]

 نم فرصنا اذإ غي هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر نابوث نعو 7٠05

 ‹ مالسلا كنمو « مالسلا تنأ مهللا» : لاقو « ثالث هللا رفغتسا « هتالص

 . ملسم هاور . «ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت

 نم فرصنا اذإ لل هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا ىضر نابوث نعو)

o٤ 



 ةريره يبأ ثيدح 751 ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ١

 ؟افغتسالا فيك 5 ا اذه ةاور د وهو 0 ليف : : يع ا

 كنمو « مالسلا تنا مهللا» : لاقو) هللا رفغتسأ < هللا رفقا لوقت لاق

 : (ملسم هاور 5 «مارك لاو لالحلا اد اي تكرابت مالسلا

 نم هل ضرعي امل ؛ هالوم ةدابع قحب موقي ال دبعلا نأ ىلإ ةراشإ : رافغتسالاو

 . كلذل اكرادت رافغتسالا هل عرشف « رطاوخلاو سواسولا

 ةمالسلا وذ : دارملاو « هسفن هب فصو امك ؛ مالسلاب هبر فصي نأ هل عرشو

 و يأ ؛ «مالسلا كنمو» ةغلابملل هب فصو ردصم < ةفآو صقن لك نم

 : «ماركإلاو لالجلا اذ اي» : هلوقب دارملاو « ةرخآلاو ايندلا رورش نم ةمالسلا بلطن

 هدابعل مارك إلاو لالجلا هدنع يذلا : ليقو ٠ ماتلا لضفلاو قلطملا ىنغلا اذ اي

 لالجلا اذ ايب اوظلأ» : قلي لاق اذلو ؛ ىلاعت هتافص مئاظع نم وهو « نيصلخلا

 دق» : لاقف . ماركإلاو لالجلا اذ اي : لوقي وهو ء ىلصي لجرب رمو « «ماركإلاو

 . «(كل بيجتسا

 هللا حبس نم» : لاق كب : هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ۳۰٦

 ؛ نيثالثو ًاثالث هللا ربكو , نيثالثو ًاثالث هللا دمَحو , نيثالثو اث د ةالص لك ربد

 هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ةئاملا مات لاقو « نوعُستو ٌعْست كلتف

 لثم تناك ولو « هاياطخ تّرفغ ءٌريدق ءيش لك ىلع وهو . دّمحلا هلو « كلملا

 نوثالثو عبرأ ريبكتلا نأ ىرخأ ةياور يفو « ملسم هاور . (رْحَبلا ديز

غلو هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 هللا حبس نم» : لاق 
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 ةريره ىبأ .ثيدح 57 ةالصلا ةفص باب ٠ ٠١ ةالصلا باتك ۔۲

 : (نيثالثو ًاثالث هللا دمحو) هللا ناحبس : لوقي : (نيثالثو ًاثالث ةالص لك ربد
 ٌمست كلتف) ربكأ هللا : لوقي : (نيثالثو ًاثالث هللا ربكو) هلل دمحلا : لوقي
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ةئاملا مامت لاقو) ىنسحلا هللا ءامسأ ددع : (نوعستو

 هاياطخ تّرْفُع « ٌريدق ءيش لك ىلع وهو ؛ ُدّمحلا ُهلو كلا هل « هل كيرش

 يفو « ملسم هاور) هبارطضا دنع هيلع ولعي ام وهو : («رحبلا دّبَر لثم تناك ولو

 متت هبو : (نوثالثو ٌعبرأ ريبكتلا نأ) ةريره يبأ نع « ملسمل : (ىرخأ ةياور

 . نيتياورلاب لمع دق نوكيل ؛ ىرخأ ليلهتلابو « ةرات اذهب لمعلا يغبنيف « ةئال

 مل هنأل ؛ هجوب سيلف ؛ هريغ هقبسو « حراشلا لاق امك  امهنيب عمجلا امأو

 . ةثاملا نع ددعلا جرخي هن ألو « امهنيب عمجلا دري

 : اولاقو « يدي هللا لوسر اوتأ نيرجاهملا ءارقف نأ وهو . ببس ثيدحللو ؛ اذه

 امو» : لاقف « ميقملا ميعنلاو ٠ ىلعلا تاجردلاب روثدلا لهأ بهذ دق« هللا لوسر ای

 ‹ قدصتن E ا و اا (؟كلذ

 نم هب لوكردت؛ «ائيش مكملعأ الفأ» : ول هللا لوسر لاقف « قتعن الو « نوقتعيو

 عنص نم الإ « مكنم لضفأ 00 عم

 . ثيدحلا « هللا اوحبس» : لاق « ىلب : اولاق , (!؟متعنص ام لثم

 دمحلاو « هللا ناحبس : لوقي : ليقو « هانركذ امك هيوخأو حيبستلا ةيفيكو

 ظ . نيثالثو اثالث ؛ ربكأ هللاو « هلل

 ءارشع نوحبسي اسا ةريره ىبأ ثيدح نم «يراخبلا» ىف درو دقو

 نيرشعو اسمخ نوحبسي : ىرخأ ةفص ىفو « ارشع نوربكيو <« ارشع نودمحيو



 ین یی لا و ا بيع. اه دا مط ا اا ا ص ل سس ا ا سب سس سس سس سس ل ا ا

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال اهلثمو « اريبكت اهلثمو , اديمحت اهلثمو « ةحيبست

 . ةئاملا متتف « ريدق ءيش لك ىلع وهو« دمحلا هلو « كلملا هل « هل

 لك ربد لوقي لي هللا لوسر ناك : مقرأ نب ديز ثيدح نم دواد وبأ جرخأو
 كيرش ال كدحو برلا تنأ كنأ ديهش انأ  ءيش لك برو انبر مهللا» : ةالص

 فلك ادمحم نأ ديهش انأ ء ءيش لك برو انبر مهللا « كل

 برو انبر مهلا « ةوخإ مهلك دابعلا نأ ديهش انأ ء ءيش لك برو انبر مهلا

 اي« ةرخآلاو ايندلا نم ةعاس لك يف « يلهأو كل ًاصلخم ينلعجا « ءيش لك

 تاومسلا رون هللا« ربكأ هللا ربكأ هللا« بجتساو عمتسا « ماركإلاو لالجلا اذ

 . «ربكألا , ربكأ هللا . ليكولا معنو هللا يبسح « ربكألا « ربكأ هللا« ضرألاو

 ملس اذإ وي هللا لوسر ناكو : مالسلا هيلع ىلع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو

 امو ‹ تررسأ امو « ترخأ امو « تمّدق ام يل رفغا مهللا» : لاق « ةالصلا نم

 ال ءرخؤملا تنأو « مدقملا تنأ « ينم هب ملعأ تنأ امو « تفرسأ امو « تنلعأ

 ‹ كلوسرو ك دبع

 ينرمأ : رماع نب ةبقع ثيدح نم يئاسنلاو < دواد وبأ جرخأو . «(تنأ الإ هلإ

 ثيدح نم ملسم جرصخأو « ةالص لك ربد تاذوعملاب أرقأ نأ هيلي هل

 . «كدابع ثعبت موي كباذع ينق بر» : ةالصلا دعب لوقي ناك هي 7

 الإ هلإ ال : اواو یاب د را ای دیو یک نب

 رشع ؛ريدق ءيش لك ىلع وهو «دمحلا هلو« كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا

 نع يذمرتلا جرخأو . امهريغ يف ركذ ام ىلع ةدايز وهو « دمحأ هجرخأ . تارم

 ناث وهو ‹ رجفلا ةالص ربد يف لاق نم» : لاق و



 ةريره يبأ ثيدح 71 ةالصلا ةفص باب ۷ ( ةالصلا اتك  ؟

 هلو ‹ كلملا هل« هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ملكتي نأ لبق هيلجر
 هل هللا بتك « تارم رشع ؛ ريدق ءيش لك ىلع وهو « تيميو ييحي , دمحلا

 هموي ناكو « تاجرد رشع هل عفرو « تائيس رشع هنع احمو « تانسح رشع

 هكردي نأ بنذل غبني ملو ‹ ناطيشلا نم زرحو « هوركم لك نم زرح يف كلذ
 نسح بيرغ : يذمرتلا لاق . «لجو رع هللاب كرشلا الإ « مويلا كلذ يف

 هيف دازو . «ريخلا هديب» : هيف دازو ‹ ذاعم ثيدح نم يئاسنلا هجرخأو . حيحص

 . «ةبقر قتع « اهلاق ةدحاو لكب هل ناكو» : ًاضيأ

 هللا لوسر لاق : لاق بيبش نب ةرامع ثيدح نم ىئاسنلاو يذمرتلا جرخأو

 ييحي . دمحلا هلو , كلملا هل < هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نم» : هب

 هل هللا ثعب « برغملا رثإ ىلع« تارم رشع ؛ ریدق ءيش لك ىلع وهو  تيميو
 ‹ تانسح رشع اهب هل بتكو « حبصي ىتح « ميجرلا ناطيشلا نم هنوظفحي ةكئالم

 لاق « 7(تانمؤم تابقر رشع لدعب هل تناكو « تاقبوم تائيس رشع هنع احمو

 ضعب ىف ءاج هنإف ؛ بتاورلا لبق راكذألا هذهب يتأي نأ ىلوألاو» : يولهدلا هللا يلو لاق )١(

 (هتالص ناكم نم : يأ) فرصني نأ لبق لاق نم» : هلوقك «أّصن كلذ ىلع لدي ام راكذألا

 برغملا ةالص نم (دهشتلا ةئيه نع امهريغيو , امهفطعي : يأ) هيلجر (ينثي نأ لبقو : يأ) ينئيو
 ناك : يوارلا لوقكو . («ةاكشملا» يف امك ؛ دمحأ هاور) ثيدحلا «. . . هللا الإ هلإ ال : - حبصلاو

 فرعأ تنك : سابع نبا لاق . خلإ «. . . هلل الإ هلإ ال» : ىلعألا هتوصب لوقي « هتالص نم ملس اذإ

 «ةالص لك ربد» : هلوقك « ًارهاظ لدي ام اهضعب يفو . ريبكتلاب لَو هللا لوسر ةالص ءاضقنا

 وه ام اهضعب يفو . (ةضورفملا  قالطإلا دنع  ةالصلاب دارملا نأ (554ص) مدقت دقو : تلق)

 «قرابملا» يف كلملا نبا حرش كلذلو . «ةبوتكم ةالص لك ربد» : هلوقك « لولدملا يف حرصأ

 = اذه دورول ؛ اهب انديق ؛ ةبوتكملا نم هغارف بيقع : يأ : هلوقب «ةالص لك ربد» : هلي هلوق
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 ةريره يبأ ثيدح 1 ةالصلا ةفص باب۷ ٠ ةالصلا باتك ۲

 ةرامعل فرعن الو دعس نب ثيل ثيدح نم الإ هفرعن ال نسح : يذمرتلا

 ؛ ليلد اهب دري ملف «نآلا لعفي امك « اذك ةينبو ء اذك ةينب ةحتافلا ةءارق امأو

 . ءانثلا نم هيوخأو حيبستلا مامت دعب قالك ىبنلا ىلع ةالصلا امأو ‹ ةعدب ىه لب

 : يولهدلا لاق مث . )٥۲/١( ها. «رخآ ثيدح يف ديقلا

 لمتحيف ؛ «مالسلا تنأ مهللا» : 7 ام رادقم الإ دعقي مل« ملس اذإ ناك : ةشئاع لوق امأو»

 وأ «رسامتي وأ ‹ نمايتي ناك نكلو «ردقلا اذه الإ ةالصلا ةئيهب دعقي ال ناك هنأ : اهنم : ًافيوحتو

 اذهلو : تلق) . ةالصلا نم راكذألا نأ ناظلا نظي المل راكذألاب يتأيف ؛ ههجوب ير

 a باب) ) تحت «ىفطصملا رابخأ يف ىقتنملا» هباتك يف ةيميت نبا ثيدحلا درز أ ىنعملا

 نح دعب اخ ناك هنآ اهنمو : لاق مث . (ني نيمومأملا لابقتساو « امهنيب ثبألا ردقو « مالسلا

 اذه دوجو : (ناك) ىضتقم امنإو ! ةضيرف تسيل اهنأ مهملعي ‹ تاملكلا هذه ريغ راكذألا كرتي

 . (5١/؟) «ةغلابلا هللا ةجح» هباتك نم . ها . «ةبظاوملا الو . نيترم الو ةرم ال ؛ اريثك لعفلا

 : «يذمرتلا عماج ىلع يردلا بكوكلا» باتك ىف يولهدناكلا ىيحي دمحم ققحم ا لاقو

 ناك لِي هنأ نم درو اميف تاليوأت ىلإ اورطضاف ؛ اذه ةشئاع ثيدحب ءاملعلا تهات دق»

 ءادأ لبق ةضيرفلا دعب سولجلا يف رادقملا اذه ىلع ةدايزلا نأ اومكحو « اذه نم ديزأ لوقي

 ال : لاق « سولجلا ىف ةدايزلل ةتبثملا تاياورلا ةحص ىلع هّبنت ال مهضعب نأ الإ « زوجت ال « ننسلا

 قحلا نع ىدعتي ال يذلا حيجنلا لوقلا وه اذهو . نيتعكرلا رادقم ىلع سولجلا ىف ةدايزلا زوجت

 هذه لوقي ناك قلي يبنلا نإ : هيف لاقي نأ نكمي اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نإف ؛ حيرصلا

 ال ؛ ةالصلا دعب اهلوقي ناك هنأ ولي يبنلا نع يور ام لكو . تاياورلا تقفتاف ؛ : انايحأ تاملكلا

 نيبو اهنيب ةافانم الف ؛ ضئارفلا مامتإو ربح ننسلا نأ رهاظلا نمو . نيتعكرلا رادقم نع ىدعتي

 يغبنيف ؛ ‹ ضئارفلل تالمكم نئسلا نإ : ليف ام : ىنعي) ننسلاك اهل ةممتم راكذألا ذإ ؛ راكذألا

 ىف اذك . ةالصلا راكذأل تالمكم ًاضيأ اهنإف ؛ راكذألا لاصتا ىفاني ال ؛ ضئارفلاب اهلاصتا

 نيب راكذألا نم تبث ام ىلع ةرصتقم ةزاجإلا نأ ريغ ؛ (هدلاو لاق مث . ايركز دمحم هنبا ةيشاح

 . )٠٤١/١( ىهتنا . «تبثي مل ام نود ؛ ننسلاو ضئارفلا
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 ةمامأ يبأو لبج نب ذاعم اثيدح 70١867037 ةالصلا ةفص باب - ةالصلا باتك ۔ ۲

 اغإ ء ةنس كلذك ءاعدلا مامأ غدي يبنلا ىلع ةالصلاو « ةنس ركذلا دعب ءاعدلاف

 ةلبقلا لبقتسم 0 ءاعدو « ةبتارلا ننسلا مكح ىف هلعجو « كلذل دايتعالا

 لبقتسي ناك هك هنأ : درو يذلا لب ؛ ةنس هب تأي ملف « نيمومأملل اربدتسم

 دروو « ملس اذإ سانلا ءامإلا لبقتسي : باب : يراخبلا لاق « ملس اذإ نيمومأملا

 لبقأ « ىلص اذإ ناك : دلاخ نب ديز ثيدحو « بدنج نب ةرمس ثيدح ىف

 ( . كلذ ىلع ةموادملا هرهاظو « ههجوب انيلع

 : هل لاق ؤا هللا لوسر نأ : ُهْنَع هللا يضر لبج نب ذاعُم نعو -

 كركذ ىلع ينعأ ! مهلا : لوقت : نأ ةالص لك َربد نعدت ال !ًداَعُم اي كيصوأ»

 . يوق دنسب يئاسنلاو < دواد وبأو < دمحأ هاور . «كتدابع نسحو كركشو

 اي كيصوأ» : هل لاق كلي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو)

 هنع ءانغتسا « رثكألا يف هيضام رجه هنأ الإ « هعدو نم يهن وه : (نعدت ال ذاعم

 نأ ةالص لك َربد) [" :ىحضلا] 4كبر كعّدو ام : ئرقو ًاليلق درو دقو « كرتب
 وبأو « دمحأ هاور . «كتدابع نسُحو كركشو كركذ ىلع يّنعأ ! مهللا : لوقت

 تاملكلا هذه ناجيإ ىلع لديف « ميرحتلا هلصأ يهنلا : : (يوق دنسب يئاسنلاو < دواد

 اهنأ لمتحي : ليقو « كلذ ىلع ةنيرق نم دب الو ‹ داشرإ يهن هنإ : ليقو « ةالصلا ربد
 . ةرخآلاو ايندلا ريخ ةماع تاملكلا هذهو «_ دعب هيفو  ميرحت ىهن ذاعم قح ىف

 يسركلا ةيآ ارق نم» غلو هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ يبأ نعو - ۸

 ‹ يئاسنلا هاور . «تؤوملا الإ ةنجلا لوخد نم هعنمي مل ؛ ةبوتكم ةالص لک ربد

 . . ناّبح نبا هححصو

 ادا
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 ثريوحلا نب كلام ثيدح _ ۹ ةالصلا ةفص باب ا/ ظ ةالصلا باتك ۲

 . :٠[ صالخإلا] «دحأ هللا وه لُقظَو : يناربطلا هيف دازو

 نبا - ربلا دبع نبا هلاق امك ؛ حصألا ىلع  سايإ وه : (ةمامأ يبأ نعو)

 الع هرذع هنأ الإ 6 اري هيدي ملا ىعيورتلا يراصنألا يثراحلا ‹ ةبلعث

 اذإف ؛ باتكلا لوأ يف مدقت « يلهابلا ةمامأ وبأو « هتدلاو ضرمب هتلعل ؛ جورخلا
 . هب ديق « ىلهابلا ديرأ اذإو . اذه هب دارملاف « قلطأ

 : (ةبوتكم ةالص لك ربد يسركلا ةيآ أرق نم» : كلي هللا لوسر لاق : لاق)
 هححصو « يئاسنلا هاور . «توملا الإ ةنجلا لوخد نم هني مل) ةضورفم : يأ

 نم هوحن درو دقو : (4دحأ هللا وه لقإلو : يناربطلا هيف دازو « نابح نبا
 للا هنمأ ‹ هعجضم ذخأي نيح اهأرق نم» : ةدايزب مالسلا هيلع ىلع ثيدح

 بعش» يف يقهيبلا هاور . «هلوح تاريود لهأو « هراج رادو « هراد ىلع

 وه« (توملا الإ ةنجلا لوخد نم هعنمي مل» : هلوقو « هدانسإ فعضو .«ناميإلا

 ‹ هيلع ىنعملا ةلالدل فذح « هتوم مدع الإ هعنمي ال : يأ ؛ فاضم فذح ىلع

 تافصلاو « ءامسألا لوصأ نم هيلع تلمتشا امل ؛ كلذب يسركلا ةيأ تصتخاو

 ‹ ةدارإلاو ‹ ةردقلاو « كلملاو « ملعلاو « ةيمويقلاو « ةايحلاو ‹ ةينادحولاو « ةيهلإلا
 . ىلاعت هللا تافص ركذل ةضحمتم ؛ «دحأ هللا وه لقإ#و

 : غل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ثريوحلا نب كلام نعو 4
 . يراخبلا هاور . «ىلصأ ينوُمشيأر امك اولص»

 : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ثريوحلا نب كلام نعو)
 !| (يراخبلا هاور . «ىلصأ ىنوُمتيأر امك

 هالآ



 نيصح نب نارمع ثيدح ٠ ٠6١" ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك  ؟
 ي ا 00 ما

 هلاوقأو ةالصلا يف وج هلاعفأ نأ ىلع هتلالد يف ميظع لصأ : ثيدحلا اذه

 . ثيداحألا يفو « نآرقلا يف ةالصلاب رمألا نم لمجأ امل نايب

 ام لكف ؛ ةالصلا يف هلعف اميف هِي هب ىسأتلا بوجو ىلع ةلالد هيفو

 aa UN ىلع يعم Do اتناح

 يف ديعلا قيقد نبا هافوتساو « ثيدحلا ىف مالكلا ءاملعلا لاطأ دقو « كلذ نم

 . «اهيشاوح» ىف اقيقحت هاندزو « «ةدمعلا حرشال

 ٠ قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارْمع نعو :

 «مؤأف الإو «بْنَج ىلعف عطتست مل نإف ؛ ادعاقف عطتْسَت مل نإف ؛ ًامئاق ّلص» .

 يراخبلا هاور .

 : لَو هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو)

 : يأ (عطتست مل نإف « ادعاقف) ًامئاق ةالصلا : يأ : (عطتست مل نإف ؛ امئاق

 الصلا عطتست مل نإو : يأ : (ًالإو  بْلج ىلعف) ًادعاق ةالصلا عطتست مل نإو

 يراخبلا هجرخأ دقو « ًابوسنم «مارملا غولب» خسن يف هدجن مل : (مؤأف) بنج ىلع
 فلكي ال . قلتسمف عطتست مل نإف» : دازو « يئاسنلاو ؛ (موأف الإو» : هلوق نود

 : ظفلب مالّسلا هيلع يلع ثيدح نم ىنطقرادلا هاور دقو . «اهعسو الإ سفن هللا

 نإف ‹ كعوكر نم ضفخأ كدوجس لعجاو « موأ ؛ دجست نأ عطتست مل نإف»

 مل نإف ؛ ةلبقلا لبقتسم ‹ نميألا هبنج ىلع ىلص « ًادعاق يلصي نأ عطتسي مل

 ‹ «ةلبقلا يلي امم هالجر « ايقلتسم ىلص « نميألا هبنج ىلع يلصي نأ عطتسي

 / كورتم هيفو ‹ فعصض هدانسإ ىفو

 هاا



 نيصح نب دارمع ثيدح ٠”  ةالصلا ةفص باب ةالصلا باتك  ؟

 : لاق « يعفارلا هدروأ امنإو « ءايإلا ركذ ثيدحلا يف عقي مل : فنصملا لاقو

 ا لعجاو « ءاميإ موأف الإو « تعطتسا نإ» : رباج ثيدح يف درو هنكلو

 دقو : رازبلا لاق « «ةفرعملا» يف يقهيبلاو « رازبلا هجرخأ . «كعوكر نم ضفخأ

 يور دقو  أطخ هعفرو « ًافوقوم رباج نع باوصلا : لاقف « متاح وبأ هنع لكس

 . فعض امهيدانسإ يفو « سابع نباو « رمع نبا ثيدح نم اضيأ
 مدع وهو «رذعل الإ ادعاق ةضيرفلا يلصي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 يف مكيلع لعج امو : ىلاعت هلوقل ؛ ًاررض يشخ اذإ ام هب قحليو ‹ ةعاطتسالا

 يدور ديقج ىلعت عكس ملل هلوق اذكو « [۷۸ : جحلا] #جرح نم نيدلا

 ؛ «امئانف ةقشم هتلان نإف ء ًاسلاجف ةقشم هتلان نإف» : ىناربطلا ثيدح ىف هلوق

 ل

 , دوعق نم ةالصلا هل حابي - ملأتلاب ولو  ةقشم هتلان نم نأ ىلع لدي وهو « ةالصلا

 نم ةالص : ةقشملا نمو ‹ كلذ حيبي ملأتلا نإ : لاق نم عم ثيدحلاو « فالخ هيفو

 . دوعقلا هل حيبأ « قرغلا فاخي وأ « ةنيفسلا يف ًامئاق ىلص اذإ « هسأر نارود فاخي

 هتحص هقالطإ ىضتقمو ‹ ةفص يأ ىلع دوعقلا ةئيه ثيدحلا نيبي ملو ؛ اذه

 . ءاملعلا نم ةعامج بهذ هيلإو « ىلصملا اهءاش ةئيه يأ ىلع

 : ةيفنحلا دنع هلثمو « هيتبكر ىلع هيدي ًاعضاو عبرتي هنإ : هريغو يداهلا لاقو
 ىف فالخلاو : ليق , دهشتلا دوعق لثم هنأ ىلإ ةعامجو « ىلع نب ديز بهذو

 ۰ ٠ .لضفألا
 : ةثالثلا ةمئألا دنعف « ل ا «يرابلا ا لاق

 . ثيداحأ اهنم لك ىفو « ًاكروتم : ليقو « اشرتفم : ليقو « عبرتلا
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 رباج ثيدح ١" ةالصلا ةفص باب / ةالصلا ساتك ۔ ۲

 ‹رم امك ؛ انه ةعاطتسالا يف مالكلا « «بنج ىلع» : ثيدحلا يف هلوقو

 ىلع» : ينطقرادلا دنع مالّسلا هيلع ىلع ثيدح يف هديقو « قلطم انه وهو

 اع دو تاز روا اج رو ههر ايلا س: نا هيب
 ءىش بجي ال هنأ ثيدحلا نم ذخؤيو «ربقلا ىف تيملا هجوتك . ةفصلا هذه

 نينيعلاب ءامبإلا بجي : ديؤملاو « يعفاشلا نعو « بنجلا ىلع ءاميإلا رذعت دعب
 | . بلقلاب ءاميإلا : رفز نعو « نيبجاحلاو

 هذه نأ الإ « بلقلا ىلع مث « ناسللا ىلع ركذلاو « نآرقلا رارمإ بجي : ليقو

 ىلعو ادوعقو امايق هللا اوركذاف# : ةيآلا يفو ‹ ثيداحألا يف تأت مل ةملكلا

 دقو « رخآ ليلدب بوجولا يفني ال ركذلا مدع ناك نإو « ٠١[ : ءاسنلا] #مكبونج

 ؛ (متعطتسا ام هنم اوتأف ؛ رمأب مترمأ ادإ» : تبثو « قالطإلا ىلع ةالصلا تبجو

 . هل عيطتسم هنآل ؛ هيلع بجو ؛ ةالصلا يف لعفي ام ًائيش عاطتسا اذإف

 ىلع ىلص ضيرمل لاق ي يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نعو 5١

 . ءايإ موأف الإو « تعطتْسا نإ ضرألا ىلع لص : لاقو « اهب ىمرف , ةداسو

 نكلو ‹ يوق دنسب يقهيبلا هار . «كعوكُر نم ضفخأ كدوجُس لعْجاو
 . هفقو متاح وبأ حّحّص

 ةداسو ىلع ىلص ضيرمل لاق لَ يبنلا نأ : هنع هللا يضر باج نعو)

 لَّمْجاو ٠ ءاهإ موأف الإو « تغطتنسا نإ ضرألا ىلع لص» : لاقو ءاهب ىمرف

 وبأ حّحّص نكلو يوق دنسب يقهيبلا هاور . «كعوكُر نم ضفخأ كدوجس

 . (ةفقو متاح

 : ثيدحلا ا يفو « يروثلا نايفنس قيرط نم «ةقرعملا» ىف ىقهيبلا تالا

 ها/5



 رباج ثيدح ١ ةالصلا ةفص باب ۷ ةالصلا باتك ١

 دشا ذوب هنن مرو هاا هع لعنت |دوع ذحخأو . اهب ىمرف»

 لئس دقو « يفنحلا ركب يبأ ريغ يروثلا نع هاور دحأ فرعي ال : رازبلا لاقو

 يناربطلا ىور دقو « طخ هعفرو « ًافوقوم رباج نع باوصلا : لاقف متاح وبأ هنع
 هالك هللا لوسر داع : لاق رمع نبا نع ناهش نب قراط ثيدح نم

 فعض هدانسإ ىفو «ه لف )۲(

 لعجيو <« هد وجسو هعوكر نيب لصفي هنأ نعل ةديشرا دقو « ضرألا ىلع هد وجس

 دوعف نم عيموي هنإف ‹ عوكرلاو مايقلا هيلع رذعت نإف ؛ هعوكر نم ضفخأ هدوجس

 هنإف ؛ مايقلا هيلع رذعتي مل وأ « عوكرلا نم ضفخأ دوجسلاب ءاميإلا العاج « امهل

 هذه يف ليقو « دوعق نم دوجسلل ئمويو دعقي مث « مايق نم عوكرلل ئموي
 نم امهيلك امهل ئموي : ليقو « دهشتلل دعقيو مايق نم امهل ئموي : ةروصلا

 امئاق ىلص نإف ؛ ادعاق ىلصيو مايقلا هنع طقسي : ليقو « ةءارقلل موقيو « دوعقلا

 . مايق نم امهل أموأ دوعقلا هيلع رذعت نإو « زاج

 )١( يدنع  ةلعلا امنإو ؛ ًاعوفرم هوور تاقشلا نم ةثالث نأب : «صيخلتلا» يف ظفاحلا هدر -

 . «حرشلا» يف يتآلا رمع نبا ثيدح هل دهشي هنأل ؛ حيحص ثيدحلا ؛ معن

 : )١58/7( يمثيهلا لوق اذه يف هتدمع (۲)

 ةياورلا تفلتخاو « كورتم وهو « يرقنملا ناميلس نب صفح هيفو ؛ (ريبكلا» يف يناربطلا هاور»

 !! (هفعض هنأ حيحصلاو ؛ هقيثوت يف دمحأ نع

 ! ًاقافتا ةقث وه لب ؛ هريغ الو دمحأ هفعضي مل يرقنملا نإف ؛ هنم مهو اذهو : تلق
 رازبلا رمع وبأ ناميلس نب صفح همسا « رخآ لجر دمحأ نع هيف ةياورلا تفلتخا يذلاو

 ! كورتملا وهو ؛ يرضاغلا ئراقلا
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 ةنيحب نبا هللا دبع ثيدح 7١7 هريغو وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ةالصلا باتك - ؟

 وهسلا دوجس باب ۸

 ركشلاو ةوالتلا دوجس نم ؛ هريغو

 . مهب ىلص قلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر َةَنّيَحُب نبا هللا دبع نع 5

 اذإ ىّتح « عم سالا ماقف ؛ سلجي ملو  نيّيلوألا نيتعكرلا يف ماقف ؛ َرهظلا

 نيتدْجَس دَجَّسو . سلاج وهو رّبك ؛ ُهَميلْست سالا ٌرظتناو « ةالّصلا ىضق

 . يراخبلا ظفل اذهو « ةعبسلا هجرخأ . هلع هلا : مّلَسي نأ لبق

 E يلا رد ياللا تا ملسمل ةياور يفو
 . سولجلا نم يسن ام ناكم ؛ هعم سانلا

 رركتو « هتمجرتو هطبض مدقت : (هنع هللا يضر ةنيحب نبا هللا دبع نعو)

 يف ماقف ؛ رهظلا مهب ىلص غي يبنلا نأ) انه اهداعأف « هتمجرت حراشلا ىلع

 نب ا ةيكأا اناج ارز ںی نيتانثملاب : (نييلو ألا نيتعكرلا

 ىضق اذإ ىتح . هعم ُسانلا ماقف) اندنع نميقت ال « لحرا : هل لوقأ : باب

 نأ لبق نيتدجس دجسو « سلاج وهو « ربك ؛ هميلست سانلا رظنناو « ةالضلا
 . (يراخبلا ظفل اذهو « ةعبسلا هجرخأ . ملس مث ملسي

 هلوقو ءوهسلا دوجس هرْبْجَي ًاوهس لوألا دهشتلا كرت نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 هناربجو « لوألا دهشتلا وجو ىلع لدي «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : هل

 لالدتسالاو « وهسلا دوجسب ربجي هنإف ؛ ًابجاو ناك نإو هنأ ىلع لد : هكرت دنع انه

 لعفي نأ بجاولا قح ْدِإ  دوجسلا هربج امل ؛ أبجاو ناك ول هنأب هبوجو مدع ىلع

bl 
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 ةريره يبأ ثيدح 2 هريغو.وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ةالصلا باتك ۲

 كرت نإ هنكلو « بجاو  لبنح نب دمحأ لاق امك هنأ نكمي ذإ ؛ متي ال «۔ هسفنب

 ىتح « هبوجو مدع ىلع لالدتسالا متي ال هنأ هلصاحو . وهسلا ا

 ربك : هلوقو « أوهس كرت نإ وهسلا دوجس هنع ئزجي ال بجاو لك نأ ليلدلا موقي
 يف لوخدلاب ةصتخم ريغ اهنأو « وهسلا دوجسل مارحإلا ةريبكت ةيعرش ىلع ليلد
 . اهنم مالسلاب هتالص نم جرخي مل ناك نإو , اهربكي هنأو « ةالصلا

 ةياور يفو) هلوق يف تركذ اهنكلو ء انه ركذت ملف « لقنلا ةريبكت امأو

 سلاج وهو « ةدجس لك يف رّبكي) ةنيحب نبا هللا دبع نع : يأ :(ملسمل
 فلس امك ؛ لقنلا ريبكت ةيعرش ىلع ليلد هيف : (هعم سانلا دجسيو « دُجسيو

 كلذ يباحصلا فرع هنأك : (سولجلا نم يسن ام ناكم) هلوقو « ةالصلا يف

 زج هلعفل ةياكح سيل « يوارلا مالك نم جردم ظفل اذهف ؛ لاح ا ةنيرق نم

 . لع هلوقل الو « هدهاش يذلا
 اار

 ثيدحلا يفو « مامإلا ةعباتم بوجو ىلع ةلالد ملسم ةياور يفو « هيلع مالكلاو

 ىلع مهرقأ وج هنإف ؛ هلاح اذه ام كرت نإو « هتعباتم بوجو ىلع اضيأ ةلالد

 كرت هنأ ركذ ام هنأ لامتحال ؛ لمأت هيفو « ًادمع دهشتلل مهكرت عم « هتعباتم

 . رخأ بجاوب مهسبلتو هسبلت دعب الإ « اوكرتو

 هلع ىبنلا ىلص : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 4 دجسملا مدقم يف ةبشخ ىلإ ماق مث« ملس مث« نيتعكر يشعلا يتالص

 ناعرس جرخو « هاملكُي نأ اباهف « ٌرمعو ركب وبأ موقلا يفو « اهيلع هدي عضوف
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 ةريره يبأ ثيدح هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك "2

 : لاقف , نيديلا اذ : قلي يبنلا ُهوُعْدِي لُجرو « ةالّصلا ترصف : اولاقف « سالا

 : رَصْقُت ملو « سنأ ْمل» : لاقف ؟ةالّصلا ترصُق ْمأ تيسنأ « هللا لوسر اي
 لثم دس مث ربك مث , ملس مث  نيتعكر ىلّصف . تیس الق  ىلَب : لاقف
 لثم دَجّسف ,ربكف ‹ هسأر عضو مث ربكف « ُهسأر عفر مث « لَوْطَأ وأ هدوجس
 . يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . ربكو هسأر عفر مث« لّوطأ وأ « هدوجُس

 | .رْضَعلا ةالص : ملسمل ةياور يفو

 يف يهو . ا : يأ ؛ اوُأمْوَأَن ‹ «؟نيديلا وذ قدّصأ» : اقف : دواد يبألو

 . اولاقف : ظفلب نكل « «نيحيحصلا»

 . كلذ هللا ُهّنقي ىّتح « دجُسي ملو : هل ةياور يفو

 يتالص ىدحإ قلي يبنلا ىلص : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 ‹ ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو ةمجعملا نيشلا رسكو ةلمهملا نيعلا حتفب وه : (يشعلا

 ةياور يف ةريره وبأ اهنيع دقو « اهبورغو سمشلا لاوز نيب ام وه : يرهزألا لاق

 اهنأب امهنيب عمج دقو « - يتأيو  رصعلا اهنأ ىرخأ يفو ‹ رهظلا اهنأ ملسمل -

 .دجسملا مدقم يف ةبشخ ىلإ ماق مث« ملس مث ‹ نيتعكر) ةصقلا تددعت

 : (هاملكي نأ اباهف « رمعو ركب وبأ) نيلصملا : (موقلا يفو « اهيلع هدي عضوف

 حتفب : (سانلا ناعرس) دجسملا نم : (جرخو) نيتعكر ىلع ملس هنأب : يأ

 ىلإ نوعرسملا مه ؛ ءارلا ناكسإب ىوريو ‹روهشملا وه ءارلا حتفو ةلمهملا نيسلا

 نازفقو زيفقك ؛ عيرس عمج هنأ ىلع ءارلا نوكسو اهمضبو : ليق « جورخلا
 مضو فاقلا حتفب يورو « داصلا رسكو فاقلا مضب : (ةالصلا ترصق : اولاقف)

OVA 



 ةريره يبأ ثيدح 7 هريغو وهسلا دوجس باب -/ ةالصلا باتك ۲

 ىتبنلا) س قا: (هوعدي لجرو) دهسا لوألاو ‹ حيحص امهالكو « داصلا

 نك ناك لوطل « نيديلا يذ بقل ؛ فاق هرخآ « ةدحوم ءابف ءارلا نوكسو ةمححعملا

 مهوو « نيديلا يذ ريغ وه نيلامشلا وذ : هل لاقي رخأ لجر ةباحصلا يفو « هيدي
 .ةمعو العلا نكي دقو! ادعاو نالا ادو يدنا اذ عجن سرهزلا

 رصق هللا عرش : يأ : (؟ةالصلا ترصق مأ تيسنأ « هللا لوسر اي : لاقف)

 : لاقف) ىنظ ىف : يأ : ((رصقت ملو « سنأ مل» : لاقف) نيتنثا ىلإ ةيعابرلا

 . هدوجس لثم دجس مث« ربك مث« ملس مث« نيتعكر ىلصف « تيسن دق « ىلب

 وأ ‹ هدوجس لثم دجسف « ربكف هسأر عضو مث « ربكف هسأر عفر مث « لوطأ وأ

 . (يراخبلل ظفللاو ‹ هيلع قفتم . ربكو هسأر عفر مث « لوطأ

 ‹ ةيلوصأ ثحابمل اوضرعتو « هيلع مالكلا ءاملعلا لاطأ دق ثيدحلا اله

 ىف ديعلا قيقد نبا ققحملا مث . ضايع ىضاقلا كلذل ءافيتسا مهرثكأو  اهريغو

 ىعرفلا مكحلا انه مهملاو < «اهيشاوح» ىف هقح ماقملا انيفو دقو « «ةدمعلا حرشاا

 اذإ اهعطقو « ةالصلا نم جورخلا ةين نأ ىلع ليلد ثيدحلا نأ وهو « هنم ذوخأملا

 مالك نأو « نيتميلستلا ملس ولو « اهنالطب بجوي ال « مامتلا نظ ىلع ءانب تناك

 ءاملعلا روهمج لاق اذهب و « مامتلا نظ نم مالك اذكو « ةالصلا لطبي ال ىسانلا

 « ءاطعو « ةورع هيخأو « ريبزلا نباو « سابع نبا لوق وهو « فلخلاو « فلسلا نم

 ثيدحلا ا عيمجو « دمحأو « يعفاشلا هب لاقو « مهريغو نسحلاو

0۹ 



 ةريره يبأ ثيدح هريغو وهسلا دوجس باب ۸ .ةالصلا باتك ١"

 ؛ اهلطبي الهاج وأ ًايسان ةالصلا يف ملكتلا : ةيفنحلاو ةيوداهلا تلاقو

 . 'ثيدحلا اذهل ناخسان امه : اولاقو « ةالصلا

 )١( ًاحابم اهيف مالكلا ناك نيح « مالسإلا ءادتبا يف ناك ثيدحلا اذه نأل كلذو : اولاق !
 لاقف « «قئارلا رحبلا» يف فانحألا نم ميجن نبا مالكلا اذه عنمو :

 نأ زاوجب بيجأ نإو . مالسإلا رخأتم وهو « ةريره يبأ ةياور (نيديلا يذ ثيدح : ينعي) هنأل

 عم يلصأ انأ انيب : : هنع (ملسم حيحص) يف امل ؛ حيحص ريغف ؛ ارضاح نكي ملو هريغ نع هیورب

 . همالك ىهتنا . «ًايفاش ًاباوج هنع رأ ملو ‹ هروضح يف حيرص وهو . ةعقاولا قاسو . . . قلك هللا لوسر

 : اهضعب يفو . (انب ىلص) : اهضعب يف « قرط نم «حيحصلا» ىف ٌملْسُم ثيدحلا ركذ : لوقأو

 . «رحبلا» نع مدقت ام اهضعب يفو . (انل ىلص)
 !! انباحصأب ىلص : يأ ؛ (انب ىلص) : ةريره يبأ لوق ىنعم : اولاقف « فانحألا فلكت دقو

 انأ انيب) : ةياورلا يف هلوقف كلذ عمو ! ديعب هنكلو  ةيبرعلا ةغللا يف ًازئاج ناك نإو  اذهو
 . تعمس ام ميبغ نبا لاق كلذلو ؛ هنم مهل صانم ال ًادر مهيلع دري (يلصأ

 نيصح نب نارمع هاور كلذك لهف ؛ هريغ نع هاور ةريره ابأ نأ الدج - انضرف نإ : لوقن مث

 ! ربيخ مايأ يف ملسأ هنإ ثيح ؛ همالسإ رخأت عم

 eT ءانبلا مث مالكلا اهيف عقو « ىرخأ ةصق جيد نب ةيواعم ىور دقو

 بهاولا نو يف امك نيرهشت : قلي يبنلا توم لبق همالسإ ناكو « (اسمخ ىلص اذإ باب)

 نم تيقب دقو موي ىلص للك هللا لوسر نأ : عيد نب ةيواعم نع هظفلو ؛ - يناقرزلل «ةيندللا

 تربخأف . ةعكر سانلاب ىلصف « ةالصلا ماقأف الالب رمأو « دجسملا لخدف عجرف « ةعكر ةالصلا

 : اولاقف ءوه اذه : تلق « ىب ٌرمف « هارأ نأ الإ ؛ ال : تلق ؟لجرلا فرعتأ : ىل اولاقف « سانلا كلذب

 ۰ يا داع نو طاف

 15 «يناقرزلا حرش» يف امك  ًاضيأ «هحيحص) ىف ةميزخ نباو « «هنئس» يف يقهيبلا هأورو

 ! برغملا ةالص يف نيعو

 همه



 ةريره يبأ ثيدح _- ۳ هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك  ؟

 5 ثيدح ىلع امدقتم كي ناك مم ندا ت نا بيجا
 نبا ثيدحو « مقرأ نب ديز ثيدح نأبو ءرخأتملا خسني ال مدقتملاو « ماوعأب

 ‹ هتالص مامتل اناظ ملكت نم صاخ ثيدحلا اذهو « نامومع اضيأ دوعسم

 . اهنم ءيشل لاطبإ ريغ نم ةلدألا عمتجتف « ناروكذملا ناثيدحلا هب صخيف

 امك ؛ اهلطبي ال ةالصلا حالصإل اد مالكلا نأ ىلع ًاضيأ ثيدحلا لديو

 ةياور يف امك ؛ معن :  ةباحصلا ديري  اولاقف : هلوقو « نيديلا يذ مالك يف

 . ةالصلا حالصإل دمع مالك هنإف ؛ يتأت

 ءراسفتسالا نم كلب يبنلا هب ملكت اب ملكت اذإ مامإلا نأ : كلام نع يور دقو

 : هنأب بيجأ دقو «دسفت ال ةالصلا نأ « مومأملا ةباجإو ٠ كشلا دنع لاؤسلاو

 . مامتلا ذئنيح اونظو « خسنلل نيدقتعم ةباحصلا ملكتو « مامتلل ًادقتعم ملكت

 نيب ددرتم مهيف لب ؛ رظن لحم مامتلا مهداقتعاب مزجلا نأ ىفخي الو : تلق

 مزلي الو ءرصقلا اودقتعا سانلا ناعرس « معن ؛ نيديلا وذ وهو « نايسنلاو رصقلا

 لثم هل قفتي نمل ثيدحلاب لمعلا نع رذع ال هنأ ىفخي الو ‹ عيمجلا داقتعا

 ؛ هخسن هاوعدو يداهلا مالك ركذ هنإف ؛ «راثملا بحاص» مالك نسحأ امو « كلذ

 هللا يقل اذإ دبعلل هللا وجرأ : لوقأ انأو : لاق مث « هانددر اب هدر مث « هانركذ امك

 دجأ ملو « كلوسر نع كلذ يل حص : هلوقب باوجلا يف هتبثي نأ « كلذل ًالماع
 ‹ نيفلكتملا ىلع فاخأو . هب لمعلا ىلع ساثيو « كلذب وجني نأو . هعنمي ام

 امك ؛ طوحأب سيل هنإف ؛ فانئتسالل ةالصلا نم جورخلا ىلع نيربجما ىلعو

 . لمعلل لاطبإو « عونم ليلد ريغب جورخلا نأل ؛ ىرت

ll 
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 ةريره يبأ ثيدح ۴۳ هريغو وهسلا دوجس باب 6 ةالصلا باتك ۔۲

 ةالصلا سنج نم تسيل يتلا ةريثكلا لاعفألا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 لو هنأ ةياور يف نإف ؛ ةالصلا اهب دسفت ال « مامتلا نظ عم وأ «ًاوهس تعقو اذإ

 « سانلا ناعرس جورخ كلذكو « ًابضغم هءادر ٌرجي : ىرخأ يفو « هلزنم ىلإ جرخ

 . يعفاشلا اذه ىلإ بهذ دقو « اعطق ةريثك لاعفأ اهنإف

 لصفلا نمز لاط نإو « مالسلا دعب ةالصلا ىلع ءانبلا ةحص ىلع ليلد هيفو

 هنع روهشمب سيلو « كلام ىلإ بسنو « ةعيبر نع اذه يور دقو « امهنيب

CS لصقل كاعد هاما ازرع Go 
 ةالصلا رادقمب : ليقو « ةعكر رادقمب : ليقو .

 امك اولص» :ثيدحل ؛ اوچو وهسلا دوجس كلذ ربجي هنأ اسا لديو

 . «يلصأ ينومتيأر

 ىلع لديو ءوهسلا نابسأ ددعتب دعت ال وهسلا ذوجس نأ ىلع اضيأ لديو

 . مالكلا هيف يتأيو « لوألا ثيدحلا فالح « مالسلا دعب وهسلا دوجس نأ

 : (ملسمل ةياور يفو) هلوق هل لديف ‹ ةصقلا اهيف تقفتا ىتلا ةالصلا نييعت امأو

 : ىلوألا ةياورلا يف هلوق نع ًاضوع : (رصعلا ةالص) ةريره يبأ ثيدح نم : يأ

 يبنلا : يأ : (لاقف) ًاضيأ هثيدح نم : يأ : (دواد يبألو) ١ يشعل يتالص ىدحإ

 نكل . «نيحيحصلا» يف يهو . معن : : يأ ؛ اوأموأف ؛ 2 5 قدصأ») لک

 وبأ لاقو « معن : سانلا لاقف : ظفلب دواد يبأل ةياور يف يهو : تلق : (اولاقف : ظفلب

 دواد يب أل : يأ ؛ (""هل ةياور يفو) ديز نب دامح الإ « اوأموأف : ركذي مل هنإ : دواد

 )١( «دواد ىبأ فيعض» )١184( .
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 نيصح نب دارمع ثيدح 64 هريغو وهسلا دوجس باب - ۸ ةالصلا اتك  ؟

 ملو : دواد يبأ ظفلو : (كلذ للا هنقي ىّتح < دجسي ملو) ةريره يبأ ثيدح نم

 نيتنث ىلع هميلست ريص : يأ ؛ كلذ هللا هنقي ىتح ءوهسلا ىتدجس دجسي

 ىبأ دنتسم ام ملعأ هللاو . هب نيقيلا هل لصح ركذت وأ« يحوب امإ « هدنع ًانيقي
 . اذه ىف ةريره

 1 نصح نب نارمع نعو - 51

 ا ل ملس مث« و ا ءاهسف

 . هححّصو مكاحلاو « هنسحو

 . اهّسف ‹ مهب ىلص غلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر نيِّصُح نب نارّمع نعو)
 « هنمسسحو يذمرتلاو , دواد وبأ هاور . ملس مث« دهشت مث , نيتدجس دجسف

 . (ةحّحّصو مكاحلاو

 يذ ربخ يف يذلا < 00 وهس وهسلا اذه نأ «نتسلا» ثيدح قايس ىف

 ايل كام ياو هيف نإف ؛ نيديلا

 نيريس نبا : يأ دمحم ليقف : هظفل ام « ربكو عفر مث : هلوق ىلإ «نيحيحصلا»

 تئبن نكلو « ةريره يبأ نم هظفحأ مل: لاقف ؟وهسلا يف ملس - يوارلا
 نب نارمع ثيدح نم ًاضيأ «ناسلا» يفو « ملس مث : لاق نصح نب نارمع

 . لخد مث ءهرصعلا نم تاعكر ثالث يف لك للا لوسر ملس : لاق « نيصح

ERIE PROT 

 . ةصقلا تددعت اهنأ لمتحيو . ىهتنا

oAY 



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح - ٥ هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ( ةالصلا باتك ١

 حيرصت هيفو  ءافلا هل لدت امك  ةالصلا بيقع بحتسي هنأ ليلد ثيدحلا ىفو

 ‹ نيتداهشلاب ىتأ هنأ لدي « دهشت : ظفلو « هبوجوب دحأ لقي ملو : ليق « دهشتلاب

 . رهظأ لوألا يف ظفللاو « طسوألا دهشتلا يفكي : ليقو « ءاملعلا ضعب لاق هبو

 يتلا نيصح نب نارمع ةياور هل لدت امك « ميلستلا ةيعرش ىلع ليلد هيفو

 E EUT ةياورلا ال « اهانركذ

 0م يي وسبا .وهسلا يتدجسل

 . ةالصلا ميلست ملس مث « مالسل
 ' هل للا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر يرالخلا ديعس يبأ نعو 0

 حرطيلف ا مأ اثالثأ ؛ ىلص مک ردي ملف ‹ هتالص يف مكدحأ كش اذإ»

 ناك نإف ؛ ّمّلَسُي نأ لبق نيتدْجَس ْدُجْسَي مث , نقيتسا ام ىلع نّبَيلو « كشلا

 . «ناطيشلل اميغرت اتناك ؛ امامت ىلص َناك نإو « ُهتالص هل َنْعْفَش ؛ اسمخ یلص

 . ملسم هاور

 اذإ» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 . كشلا حرطيلف ؟اعبرأ مأ ًاثالثأ ؛ ىلص مك ردي ملف « هتالص يف مك دحأ كش

 ىلص ناك نإف ؛ ملسي نأ لبق نيتدجس دجسي مث« نقيتسا ام ىلع نبيلو

 نأل ؛ اعفش اهنرّيص : (هتالص هل) ناتدجسلا : يأ : (نْعَفش) ةيعابر ىف : (ًاسمخ
 ىلع تداز نإو ؛ عفشلا « ةيعابرلا نم بولطملا ٌنأكو « ةعكر ماقم اتماق نتدحسلا

 « ماغرلاب هفنأل ًاقاصلإ : يأ : («ناطيشلل اميغرت اتناك ؛ ًامات ىلص ناك ْنإو) عبرألا

 نع ةيانك « هفنأ مغر : مهلوق يف هب فنألا قاصلإو « بارتلا : بارغ ةنزب ؛ ماغرلاو

oA 



 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح 6 هريعو وهسلا دوجس ناب /  ' ةالصلا باتك ١

 . (ملسم هاور) هتالص هيلع سبل ثيح ناطيشلا ةناهإ : دارملاو « هتناهإو هلالذإ

 نيقيلا ىلع ءانبلا هيلع بجي هتالص ىف كاشلا نأ ىلع ةلالد هيف ثيدحلا

 ‹ ءاملعلا ريهامج بهذ اذه ىلإو ؛ نيتدجس دجسي نأ هيلع بجيو « هدنع

 . دمحأو « يعفاشلاو « كلامو

 ىتح « هيلع ةداعإلا نوجو ىلإ نيعباتلا نم ةعامجو « ةيوداهلا بهذو

 ‹ هيلع ةداعإ الف < ةعبارلا يف كش اذإف ؛ تارم ثالث ديعي : مهضعب لاقو

 أدتبم : ًاقلطم كاشلا مكح اذه نأ يف رهاظ ثيدحلاو « نيلوألا عم ثيدحلاو

 ةداعإلا هيلع بجي : لوألا يف اولاقف « مهنيب ةيوداهلا قرفو « ىلتبم وأ « ناك

 وأ « مامتلا نظ هل لصح نإف ؛ تارامألا يف رظنلاب ىرحتتي : يناثلا يفو

 ةداعلا بسحب هل لصحي ال تارامألا ىف رظنلا ناك نإو « هب لمع ؛ صقنلا

 هديفي نأ هتداع ناك نإو « ثيدحلا اذه يف امك ؛ لقألا ىلع ىنبي هنإف ؛ ًاعيش

 دغو داغ ا انا هيلغ بجو #ةلاكلا داد ىف هدافي رل هکر نظا رال

 نمحرلادبع ثيدح ًاضيأ هيلع دريو « حيحصلا ثيدحلا اذه هيلع دري ليصفتلا

 مك دحأ كش ادإ» : لوقي ا

 مل اذإو ‹ ةدحاو اهلعجيلف ؛ نيتنثا وأ « ىلص ةدحاو ردي ملف هتالص يف

 وأ ‹ ىلص ًاثالث ردي مل اذإو « نيتنثا اهلعجيلف ؛ ًاثالث وأ « ىلص نيتنثا ردي

 نأ لبق سلاج وهو « هتالص نم غرف اذإ  دجسي مث « ًاثالث اهلعجيلف ؛ ًاعبرأ
 : («نيتدجس - ملسي
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 دوعسم نبا ثيدح 575 هريغو وهسلا دوجس باب ۸ . `  ةالصلا باتک ۔ ۲

 املف « إل هللا لوسر ىلص : لاق هنع هللا يضر دوُعْسَص نبا نعو 08
 (؟كاذ امو» : لاق ؟ءيش : ةالّصلا يف ْثَدَحأ ! هللا لوسر ان: كاريكا 1
 طف ةليقلا ليقعساو كار ناقل لاق !اذكو اذك تْيلص : اولاق
 يف ثدح ول هّنإ» : لاقف « ههجوب ساتلا:ىلع لبقأ مث ملس مث« نيتدْجَس

 اذإف ؛ نوّسْنَت امك ىسنأ مكّغم ٌرشب انآ امّنإ نكلو ء هب ْمُكُنأبنَأ ءيش ة ةالصلا

 متيلف ؛ باوّصلا ٌرَحَتَيلَف ؛ هتالص يف مك دحأ كش اذإو « ينورك ذف « تيسن

 . هيلع قفتم . «نيتدجس دجسيل مث « هيلع

 . (دجسي مث« ماسي مث« متيلف» : ي ا ةياور يفو

 . مالكلاو مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجس 4

 : ل هللا لوسر یلص : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 املف) صقن وأ «داز : يعخنلا ميه اربإ لاق هنأ ةياور يفو « اسم. تايعابرلا

 (؟كاذ امو» : لاق ؟ءيش ةالصلا يف ثدحأ ! هللا لوسر اي : هل ليق ؛ ملس

 دجسف « ةلبقلا لبقتساو , هيلجر ىنثف : لاق ! اذكو اذك تيلص :اولاق

 يف ثدح ول هّلِإ» : لاقف « ههجوب سانلا ىلع لبقأ مث « ملس مث« نيتدجس
 نيبو « ةيرشبلا ىف : (مكلثم ٌرشب انأ امّنِإ نكلو « هب مكتأبنأ « ءيش ة ةالصلا

 كش اذإو « ينورك ذف تيسن اذإف ؛ نوسنت امك ىسنأ) هلوقب ةيلثملا هجو

 هنظب لمعي نأب : (ناوصلا رحتيلف) صقن وأ « داز له : (هتالص يف مكدحأ

 نب نمحرلا دبع ثيدح هرسف دقو « نكر وأ « ةعكر يف كشلا نيب ةقرفت ريغ نم
 . (هيلع فتم . «نيتدجس دجسيل مث « هيلع َمتيلف) هانمذق يذلا فوع

 همك



 دوعسم نبا ثيدح - 5 هريعو وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ا

 عملا ةعباتم نأ ىلع ليلد هيفف « ةدايزلا ىلع ةَ هوعبات مهنأ ثيدحلا رهاظ

 اذهو « ةداعإلاب مهرمأي مل ٍعل هنإف ؛ هتالص دسفي ال ءابجاو هنظ اميف مامإلل

 ول امأف « ةوبنلا رصع يف رييغتلا مهزيوجتل ؛ ةروصلا هذه لثم يف هباحصأ قح يف
 هورظتنا ؛ دعقي مل نإف ؛ هفلخ نم هل حبس ؛ ةسماخلا ىلإ مامإلا مايق نآلا قفتا

 ىتح « هيلع دسفت مل اهنإف ؛ هميلستب اوملسيو هدهشتب اودهشتي یّتح « ًادوعق

 . هقح يف بجاو وه ام لعف لب ؛ نولزعي : لاقي

 : لاقي دق هنأ الإ« مالسلا دعب وهسلا دوجس لحم نأ ىلع ليلد اذه يفو

 . ًاليلد نوكي الف ؛ اهنم ملس نأ دعب الإ ةالصلا يف هوهس فرع ام كلي هنإ

 كلذ ببسب تفلتحخاو ‹ وهسلا دوجس لحم ىف ثيداحألا تفلتخا دق هنأ ملعاو

 : تددعت دق وهسلا دوجس ناب ثيداحأ : ثيدحلا ةمئأ ضعب لاق « ةمئألا لاوقأ

 نأ رمألا هيفو « ؟ىلص مك ردي ملف« كش نميف ةريره يبأ ثيدح : اهنم

 ملو , ةعامجلا هجرخأ ثيدح وهو ؛ امهعضوم ركذي ملو « نيتدجس دجسي
 يبأ دنع ؛ معن ؟هدعب وأ « مالسلا لبق وه له ؛ نيتدجسلا لحم هيف اوركذي

 . ملسي نأ لبق : ةدايز هيف هجام نباو « دواد

 لبق نيتدجس دجسي هنأ هيفو ء. «كش نم)» : ديعس ىبأ ثيدح : اهنمو

 ..ميلستلا

 . مالسلا دعب دجس هنأو « ةبشخلا ىلإ مايقلا هيفو « ةريره يبأ ثيدح : اهنمو

 و

 . مالسلا لبق دوجسلا هيفو « ةنيحب نبا ثيدح : اهنمو
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 دوعسم نبا ثيدح ۔ "5 هريغو وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ةالصلا باتک ۔ ۲

 لمعتست : دواد لاقف ‹ اهب ذخألا ىف ءاملعلا ءارآ تفلتخا ؛ اذكه تدرو الو

 هذه ىف دمحأ لاق هلثمو « ااغ ا الو ء هب تءاج ام ىلع اهعضاوم ىف

 ر لكل مالنا لبق س لاا اف ارا ياع ةالصلا
 ءاش نإو « مالسلا دعب دجس ءاش نإ« وهس لك يف ريخم وه : نورخأ لاقو

 . صقنلاو ةدايزلا يف ؛ مالسلا لبق

 ؛ ناصقنل ناك نإو « مالسلا دعب دجس ؛ ةدايزل دوجسلا ناك نإ : كلام لاقو

 ‹ مالسلا دعب وهسلا دوجس يف لصألا : ةيفنحلاو « ةيوداهلا تلاقو « هلبق دجس ٠

 . مهتلدأ يتأتسو ‹ هلبق دوجسلا ىف ةدراولا ثيداحألا اولوأتو

 ثيداحألا نم هفلاخ ام درو « مالسلا لبق دوجسلا لصألا : يعفاشلا لاقو

 للي هللا لوسر دجس : لاق يرهزلا نع ىورو « مالسلا دعب دوجسلا خسن هئاعداب
 ةياورب هديأو « مالسلا لبق نيرمألا رخآو « هدعبو « مالسلا لبق وهسلا ىتدجس

 لوق لثم ىلإ بهذو « ةرخأتم هتبحصو ؛ مالسلا لبق امهدجس غلي هنأ: ةيواعم

 . مهريغو « يرهزلاو « لوحكمو « ةريره وبأ يعفاشلا

 الوق كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا نأ ؛ فاصنإلا قيرطو : «حرشلا» يف لاق

 ورب تباث ريش « ضعبلا رخأنو« اهضعب مدقتو ء ضراعت عت اهيفًالعفو
 يف وتا ىلع لمحلا ىلوألاف ؛ خسنلاب لوقلا ميقتسي ىتح « ةلوصوم ةحيحص
 نيرمألا زاوج

 ةياور يفو) : هلوق اهدافأ يتلا يراخبلا ةياور ةيفنحلاو ةيوداهلا ةلدأ نمو

 ام : («دجسي مث , ملسي مث« متيلف») : دوعسم نبا ثيدح نم : يأ : (يراخبلل

A 
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 ةريغملاو رفعج نب هللا دبع اثيدح - ۳۱۸ ۷ هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك  ؟
 س

 : (ملسلو) : هلوق اهدافأ. يتلا ملسم ةياور كلذكو « مالسلا دعب هنأ ىلع لدي

 رها نددت ل ااا وجم ندا كيو نما قأ
 هدافأ امب هنع باجأو هب بطوخ ىل و ةالصلا نم : (مالسلا

 اا لدور لوألا فلا

 :اعوفرم رخ و هللا دبع ثيدح نم يئاسنلاو دواد يبأو دمحألو _ ۷

 . ةيزخ نبا هحّحّصو . (ُمّلِسُي امدعب نيتدجس لجسيأف « هتالص يف كش ْنّم»

 نم» : اعوفرم رفعج نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلاو دواد يبأو دمحألو)

 . (ةيزخ نبا ةحّحّصو . (ُمَّلِسُي امدعب نيتدجس لجسيلف « هتالص يف كش

 ام ا اعد كلوب الفم اقلطم مالسلا دعب دجسي هنإ : لوقي نم ةلدأ هذهف

 . تفرع امك « ثيداحألا نيب عمجلا ىلإ قرطلا برقأ رييختلاب لوقلاف « تفرع

 لبق وهسلل دجس هنأ : 8 يبنلا نع انيور : يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 امهالكو « هب رمأ هنأو « مالسلا دعب دجس هنأ : انيورو « كلذب رمأ هنأو « مالسلا

 زاوج باوصلاب هبشألا : لاق مث « مالكلا اهركذب لوطي دهاوش امهلو « حيحص

 اا نم ك فا ذهو لاه ةيرمألا

 «مكدحأ كش اذإ» : لاق قلي هللا لوُسَر نأ : ةبعش نب ةريغملا نعو- ۸

 مل نإف ؛ نيتدجَس دجُْسسَيْلو . ضميلف ؛ امئاق متتساف « نيت نيتعكرلا يف ماقف
 ينطقرا دلاو هجام ¿ نباو دواد وبأ هاور . «هيلع وهس الو < ا امئاق مْ

 . فيعض دنسب - هل ظفللاو

 8 : هللا لوسر نأ : ةبعش نب ةريغما نعو) ماقف ء مك دحأ كش اذإ» :
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 ا ي و ا ا ي س تكلل حتشضتلا 5ك ةبعش نب ةريغملا ثيدح _ ۸ هريغو وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ي ةالصلا باتك ۲

 دجسيلو) لوألا دهشتلل دوعي الو : (ض ميلف ؛ امئاق متتساف . نيتعكرلا يف

PESيوم فيس  

 هل ظفللاو  ينطقرادلاو هجام نباو دواد وبأ هاور . «"'هيلع وهس الو) لوألا

 نم ف ليلد ثيدحلاو : لوقأ» : «ةغلابلا هللا ةجح» هباتك يف 0 هللا يلو لاق )١(

 . ه1 . «ةماعلا هيلع امل ًافالخ ؛ سلجی هن اب ءاوتسالا بيرق ناك

 : «راتخلا ردلا» يفو . مامهلا نبا لامكلا هراتخاو ؛ ةياورلا رهاظ وهو : تلق

 حصألا يف - هيلع وهس الو ‹ دهشتو هيل ! داع ؛ هركذت مث ضرفلا نم لوألا دوعقلا نع اهس اذإ

 : هيف مامهلا نبا لاق «حتف» . ها . «حصألا وهو « بهذملا رهاظ يف ؛ ًامئاق متتسي ملام

 لمحلاب  عجري مل هنأ يور امو . . . عجرف هل اوحبسف « ماق يَ هنأ يور ام نيب قيفوتلاو»
 . ها . «همدعو ءاوتسالا ىلع لمحلا هنم ىلوأب سيل : همدعو ناف نم برقلا يتلاح ىلع

 : يبلحلا لاق
 eT مايقلا ظفل نيتياورلا يف عقاولا نأل ؛ ا مدعو ءاوتسالا ىلغ لمحلاب قيفوتلا لبق

 ام ىلع ةرمو اهنم برقي ام ىلع ةرم هلمح نم ىلوأ : اهنم برقي ام ىلع ةرمو ةقيقحلا ىلع ةرم
 «راتخلا ردلا ىلع راتحما در» يفو . . . روكذملا ثيدحلاب هديأ مث . ها «! لمأتيلف ؛ اهنع ديعب وه

 : «ةيلحلا» نع

 ارباج هدنس يف نف ؛ رنا نم هتوبث يف ام الول هب لمل نعت دي ٠ هيف "صن هنأت

 : نيدباع نبا لاق مث « هيف ءاملعلا مالك ركذ مث «. . . يفعجلا
 . ها . «هثيدحب ةجحلا موقت الف»

 : «ةاقرملا» يفو ! اهب لمعلا نيعتف ؛ ىرتس امك  اهضعب حّحُص دهاوش هل نكل : لوقأ

 ؛ يناثلا مسقلاب صاخ «وهسلا يتدجس دجسيو» : هلوق نأ ثيدحلا رهاظو : رجح نبا لاقو»
 هححصو « انباحصأ روهمج دنع حصألا وهو . برقأ مايقلا ىلإ ناك نإو « وهسلل انه دجسي الف
 ا جا يرسل حيحصلا ثيدحلاب هل لدتساو « هبتك نم ةدع ىف يوونلا

 . ها . «مايق نع سولج وأ « سولج نع مايق
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح ۸ هريعو وهسلا دوجس ناب -8 ةالصلا باتك  ؟

 وهو ‹ يفعجلا رباج ىلع هقرط عيمج ىف هرادم نأ كلذو : ("فيعض دنسب

 . ثيدحلا اذه ريغ يفعجلا رباج نع يباتك يف سيل : دواد وبأ لاق دقو « فيعض

 ال ‹ لوألا دهشتلا تاوفل الإ وهسلل دجسي ال هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 . ةعامج اذه ىلإ بهذ دقو « «هيلع وهس الو» : هلوقل ؛ مايقلا لعفل

 نم يقهيبلا هجرخأ امل ؛ وهسلل دجسي هنأ ىلإ لبنح نباو « ةيوداهلا تبهذو

 ةهج ىلع رصعلا نم نييرخألا نيتعكرلا نم مايقلل كرحت هنأ سنأ ثيدح

 لعف نم لكلاو « ينطقرادلا هجرخأو . وهسلل دجس مث « دعقف اوحبسف « وهسلا

 حجر دقو « ةنسلا هذه : لاق هنأ هقرط ضعب يف نأ الإ ؛ هيلع فوقوم سنأ

 ال 00000 نبا ثيدح هديؤي هنألو ؛ ًاعوفرم هنوكل ؛ هيلع ةريغملا ثيدح

 « ينطقرادلا هجرخأ . «مايق نع سولج وأ« سولج نع مايق يف الإ وهس

 ةريثك ثيداحأ تدرو اهنأ كلذ ديؤي نكلو « فعض هيفو « يقهيبلاو « مكاحلاو

 ملو « كلذب هملع عم هريغ نمو « كي هنم تردص لاعفأو « ليلقلا لعفلا ىف

 : هنأ : ةنيحب نبا ثيدح نم يئاسنلا جرخأو : تلق

 مث « نيتدجس دجس « هتالص نم غرف املف« ىضمف « هل اوحبسف « نيتعكرلا

 : رجح نبا لاقو . «هوحن يذمرتلا ىورو» : كريم لاق» )١(

 5 («نيخيشلا طرش ىلع» : لاقو - مكاحلاو نابح نباو 4 اهضعب يذمرتلا عض دهاوش هلو»

 . (أهيفاب

 ْ هلوق نأ ملُعف ؛ «نيهجو نم يؤر هنأ ريغ» : لاق نکل . «هب جتحي ال» : يقهيبلا لوق دري هبو

 ! باوصلاب ملعأ هللاو . «ةاقرملا» نم . ها . هدارفنا ىلع : يأ ؛ «هب جتحي ال»

 هوا



 رمع ثيدح "6 هريغو وهسلا دوجس باب / ظ ةالصلا باتك ١"

 : لاق ةقالع نب دايز ثيدح نم هححصو « يذمرتلاو « دمحأ جرخأو . ملس

 نم هل حبسف ؛ سلجي ملو ماق نيتعكر ىلص املف ؛ ةبعش نب ةريغملا انب ىلص

 نيتدجس دجس مث , ملس هتالص نم غرف املف ءاوموق نأ مهيلإ راشأف ؛ هفلخ

 نأ دعب ىضم نميف هذه نأ الإ« غلي هللا لوسر انب عنص اذكه : لاق مث « ملسو

 . رهاظلا وهو ‹ دهشتلا كرتل دجس هنأ لمتحيف « هل اوحبسي

 فخ نم ىلع سيل» : لاق هِي يبنلا نع هنع هللا يضر رّمُع نعو 89
 يقمْيبلاو يذمرتلا ةاور . «هفلخ نم ىلعو هْيَلَعَف ُمامإلا اًهَس نإف . ٌوهَّس مامإلا

 فلَخ نم ىلع سيل» : لاق فل يبنلا نع هنع هللا يضر رَّمُع نعو)

 يقهيبلاو يذمرتلا هاور . «ةفلخ نم ىلعو هّيلَعَف ُمامإلا اًهَس نإف ٌوهَس مامإلا

 . (فيعض دنسب
 نم اهس نإو» : ةدايز هيفو «رخآ ظفلب «ننسلا» ىف ىنطقرادلا هجرخأو

 اهيف تاياورلا نم لكلاو . «هيفاك مامإلاو ءوهس هيلع سيلف مامإلا فلح

 . اكورتم هيف نأ الإ « سابع نبا نع بابلا يفو « فيعض ؛ بعصم نب ةجراخ

 ‹ هتالص يف اهس اذإ وهسلا دوجس متؤملا ىلع بجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ‹ رصانلاو « ىلع نب ديز بهذ اذه ىلإو « طقف مامإلا اهس اذإ هيلع بجي امنإو

0 

 َ مامإلل وهسلا دوجس ةلدأ مومعل ؛ وهسلل دحسي هنأ ىلإ . يداهلا بهذو

 1 متؤوملاو « درفنملاو
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 كابون ثيدح _ ١ هريعو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك ۔ ۲

 و ءوهسلا دوجس ةلدأ ًاصصخم ناكل ؛ ثيدحلا اذه تبث ول هنأ او

 . يداهلا لوق لوقلاف « هتوبث مدع

 ناتدجس وهم ّلكل» : لاق هب : ىبنلا نع هنع هللا يضر نابوث نعو 8"

 م دنسد هحام ٠ نباو دواد اد وبأ هاور . لست ام دعب

 هدائسإ ا يف نا 7 : دب دنس ' هجم باو 6 _ 7 ام دعب

 وا دابا

 . رظن هيف « هب ثيدحلا فيعضتف

 : نيتلأسمل ليلد ثيدحلاو

 « ناتدجس وهس لكل ددعت «وهسلا دوجسل ىضتقملا ددعت اذإ هنأ : ىلوألا

 نإو « دوجسلا ددعتي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو « ىليل ىبأ نبا نع ىكح دقو

aىشسو«ملكتو« ملس نيذبلا يذ ثيدح ىف فلو یبنلا  

 نم هب لمعلاب ىلوأ لوقلا نإ : ليق نئلو « نيتدجس الإ دجسي ملو «ًايسان

 وه لب ؛ هيضتقم ددعتل ؛ دوجسلا ددعت ىلع هيف ةلالد ال هنأ ناوجلاف « لعفلا

 ‹ ناك وهس يأب هتالص يف اهس نم لك نأ ثيدحلا ديفيف « هاس لكل مومعلل
 الو « هلك يبنلا اهيف اهس يتلا عضاوملاب ناصتخي الو « ناتدجس هل عرشی

 ىنعملا ىلع هلمح نم ىلوأ ىنعملا اذه ىلع لمحلاو ء اهب اهس يتلا عاونألاب
 نأ غدا ىد كيد نيبو هن اعمج# هيف مالا وهن ناك نا

blz 
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 ةريره يبأ ثيدح ١ هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك ۲

 ؛ةالصلا لاح روكذملا وهسلا هيف عقي مل نيديلا يذ ثيدح نإ : لوقت نأ كل

 . باتكلا ثيدح ضراعي الف ؛ عازنلا لحم هنإف

 هيف مدقتو « مالسلا دعب وهسلا دوجس ىري نم هب جتحي : ةيناثلا ةلأسملاو

 . مالكلا قيقحت

YYيف فل هللا دوسر اندجّس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو -  

 ١[ : قلعلا] «قلخ يذلا كبَر مساب أرقاظو «[ ١[« : قاقشنالا] (تقشنا ءامسلا اذإ#

 | . ملسم هاور

 اذإ يف قلي هللا لوسر عم اندجس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 نم اذه : (ملسم هاور . (قلخ يذلا كبر مساب ًارقا#و ‹ *تقشنا ءامسلا

 .« تفرع امك ؛ ةيضاملا فنصملا ةمجرت يف لخاد وهو « ةوالتلا دوجس ثيداحأ

 . هريغو وهسلا دوجس ناب : لاق ثيح

 . ءاملعلا كلذ ىلع عمجأ دقو « ةوالتلا دوجس ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلاو

 نأ لاقزب ساما روهيمل افا+ درهسملا عضاوم يفو « بوجولا يف *اوفلتخا اغار

 دجس نإ عمدتسملاو يلاتلا قح يف ةنس وه مث « ضرف ريغ بجاو : ةفينح

 ج مل ناو ليقو « يلاتل
 ا لصفملا ادع اميف دجسي : ىعفاشلا لاقف « دوجسلا عض داوم امأف

 . ًاعضوم رشع

 يف نودعي ال ةيفنحلا نأ الإ . الحم رشع ةعبرأ يف : ةيفنحلاو ةيوداهلا تلاقو
 ركذ امك ؛ كلذ اوسكع ةيوداهلاو « «ص# ةروس ةدجسب اوربتعاو « ةدجس الإ جحلا

 هه



 ةريره يبأ ثيدح - ١ هريغو وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ظ ةالصلا باتك  ؟

 ER : ةعامجو دمحأ لاقو « «رحبلا» يف يدهم كلذ

 رتشي ام اهيف طرتشي له اي اوفلتخاو ‹ «ص# ةدجسو جحلا يتدجس اودع

 طو ال : موق لاقو « ةعامج كلذ طرتش اف ع5" ااهريغو ةراهطلا نم ةالصلا يف

 يبأ نبا دئسم» يفو « ءوضو ريغ ىلع دجسي رمع نبا ناك : يراخبلا لاقو

 ةدجسلا أرقيف بكري مث « ءاملا قيرهيف هتلحار نع لزني رمع نبا ناك : «ةبيش

 دجسي ال هنأ رمع نبا نع يورو « كلذ ىلع ىبعشلا هقفاوو « ًاضوتي امو « دجسيف

 نبا نع «هننس» يف دواد وبأ هاور امل ؛ "ةّنُْسف ةوالتلا ةدجسل يوهلل ريبكتلا امأو : تلق )١(

 ربك ؛ ةدجسلاب رم اذإف ؛ نآرقلا انيلع أرقي للي هللا لوسر ناك : لاق  امهنع هللا يضر  رمع

 , **![ ]  اندجسو دجسو
 هبجعي : دواد وبأ لاق . ثيدحلا اذه هبجعي يروثلا ناكو : (يوارلا : ىنعي) قازرلادبع لاق

 : نونهتلا ربك هيل

 : «داعملا داز» يف ميقلا نبا لاقف ؛ عفرلا نيح ريبكتلا امأو

 مالس الو دهشت هنع هيف لقن الو «دوجسلا كو تا ناك بَ هنأ هنع ركذي ملو»

 ال هنأ يعفاشلا نع صوصنملاف ؛ هيف مالسلا امهنع هللا يضر يعفاشلاو دمحأ ركنأو . ةتبلأ

 ال يذلا باوصلا وه اذهو !؟وه ام يردأ الف ميلستلا امأ : دمحأ لاقو . مالس الو هيف دهشت

 : (ريدقلا حتف» ىفو . ىهتنا . «هريغ يغبني

 . ها . «ءاهتنالا يف ال هدنع ربكي : هنعو . طاطحنالا دنع ربكي ال : ةفينح يبأ نع١»

 مالسلاو « ىهنلا يلوأ ىلع ىفخي ال امك « لي هيدهل ةقفاوملا ىه ةريخألا ةياورلاو : لوقأ
 . ىفطصا نيذلا هدابع ىلع

 يوهلل ريبكتلا ةينس ركنأ دقف ؛ دعب  انل ودبي امك اذه نع عجر هنأ الإ هللا همحر  خيشلا لاق اذك ()

 . (رشانلا) . (567ص) «ةنملا مامت» يف هرظناف . انه روكذملا دواد يبأ ثيدحل ةا ا ؛ ةوالتلا ةدجسل

 . اذه لاحك هلاحف ةغرافلا ساوقألا نم باتكلا يف عقو ام لكو « مقر ريغ نم لصألا يف اذك ()

 هذه



 ةريره يبأ ثيدح ١ هريغو وهسلا دوجس ساب 6 ةالصلا باتک ۔۲

  eربكألا ثدحلا نم ةراهطلا ىلع هلعفو هلوق نيب عمجو . رهاط وهو الإ .

 تدرو ةراهطلا بوجو ةلدأو ؛ ليلدب الإ ةراهطلا طرتشي ال هنأ لصألاو : تلق

 كلذكو ‹ كلذ طرش نم ىلع ليلدلاف « ةالص ىمست ال ةدجسلاو « ةالصلل
 . ةدرفلا ةدجسلا لمشت الف ؛ اهيف ةالصلا نع ىهنلا درو ةهاركلا تاقوأ

 مث « كلذ يف فالخلا يتأيو « لصفملا يف ةوالتلل دوجسلا ىلع لد ثيدحلا اذهو
 سيل نآرقلا ةءارق يف دوجسلا : هظفل (ىلحملا حرش» ىف آمالك مزح نبال كنار

 « ءوضو الب زئاج وهف ؛ ةالص سيل ناك اذإو « ةالص سيلف ؛ نيتعكر وأ « ةعكر
 الإ ءوضولا مزلي ال ْذِإ ؛ قرف الو «ركذلا رئاسك ةلبقلا ريغ ىلإو « ضئاحلاو بنجللو
 نإف ؛ سايق الو , عامجإ الو « ةنس الو « نآرق ةالصلا ريغل هباجيإب تأي ملو « ةالصلل

 ةالصلا ضعب ريبكتلاو : انلق « ةالص ةالصلا ضعبو ةالصلا نم دوجسلا : ليق

 هذه نم ًائيش دحأ لعفي ال نأ نومزتلي لهف « ةالصلا ضعب مالسلاو مايقلاو سولجلاو
 . ىهتنا . "ادحأ هلوقي الو « هنولوقي ال اذه !؟ءوضو ىلع وهو الإ « لاوقألاو لاعفألا

 ام ةوالتلا دوجس فيدال يف سيل : ةدئاف : «راطوألا لين» يف يناكوشلا ةمالعلا لاقو )١(

 ملو « هتوالت رضح نم غلو هعم دجسي ناك دقو . ا ن دج بلا نک اذا رابعقا نلقلدي
 دعس لاک د4 ااو نيئضوتم ًاعيمج اونوكي نأ دعبيو « ءوضولاب مهنم ًادحأ رمأ هنأ لقني
 ال رهاظ رظن ضيألا اذه يف : لوقأ) مهؤوضو حصي ال ساجنأ مهو ‹مدقت امك نوكرشملا هعم

 يف سيل اذكهو (لاق مث . رمع نبا نع باتكلا يف مدقت ام وحن ركذ مث ! بيبللا ىلع ىفخي
 ؛ ناكمإلا عم لابقتسالاو ةروعلا رتس امأو . ناكملاو بايثلا ةراهط رابتعا ىلع لدي ام ثيداحألا
 e الا وا قفاوي مل : «حتفلا» يف لاق . ًاقافتا ربتعم هنإ : ليقف
 نمحرلادبع يبأ نع ًاضيأ جرخأو . حيحص دنسب هنع ةبيش يبأ نبا هجرخأ ؛ يبعشلا الإ

 3 يشم وهو « ةلبقلا ريغ ىلإ ءوضو ريغ ىلع وهو دجسي مث « ةدجسلا أرقي ناك هنأ : يملسلا

 هوك



 سابع نبا ٹی دح - ۲ هريغو وهسلا دوجس باب - ۸ ةالصلا باتك  "؟

 مئازع نم تسيل «ص# : لاق « ُهْنَع هللا يضر ساّبَع نبا نَعو 2 ۲

 . ىلاعت هللاب روصنملاو بلاط وبأ : تيبلا لهأ نم رمع نبال نيقفاوملا نمو . ءامإ ئموي =

 ! ةهوركملا تاقوألا يف ةوالتلا دوجس هركي ناك هنأ : ةباحصلا ضعب نع يور : ىرخأ ةدئاف

 ةصتخم يهنلاب ةدراولا ثيداحألاو . ةالصب سيل روكذملا دوجسلا نأل ؛ ةهاركلا مدع رهاظلاو
 : هصخلم ام «ىواتفلا ةعومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو . همالك ىهتنا . «ةالصلاب

 1 ناكل ؛ ءوضو ىلع الإ نوكي ال دوجسلا نأ هباحصأل نيب ع يبنلا ناك ول هنأ مولعملا نمو»

 فرعي مل اذإف . ةباحصلا يف ًاعئاش اذه ناكو « هعم نودجسي اوناك مهلك مهنأل ؛ مهتماع هملعي ام

 دقو . ةنسلل مهعبتأو e ناكو « ةوالتلا دوجسل ةراهطلا بج وأ ا

 نأ مهنيب ًافورعم نكي مل هنأ نيبي امم وه ناك ؛ ةراهط ريغ ىلع ةوالتلل دجسي رمألا رخآ ىلإ ىقب

 بوجو عايشك مهنيب ًاعئاش كلذ ناكل ؛ لع ىبنلا هبجوأ ام اذه ناك ولو . اهل ةبجاو ةراهطلا

 . اهيف ةراهطلا بجوأ ةباحصلا نم هريغ نأ فرعي مل رمع نباو ؛ ةزانجلا ةالصو « ةالصلل ةراهطلا

 عم ةراهط ريغ ىلع اهدوجس هركي هنإ ق دو نيملبملا قافتاب لضفأ ةراهط ىلع اهدوجس نكل

 تهرك» : لاقو « مميت ىتح هيلع دري مل ؛ ملسم هيلع ملس ال هي يبنلا نإف ؛ ةراهطلا ىلع ةردقلا

 مرحي ثدحم وهو أرق اذإ ناسنإلا نوك نكل . مالسلا نم ىلوأ دوجسلاف ؛ «رهط ىلع الإ هللا ركذأ نأ

 تسيل ةدجسلا نأ ىلع ! هيلع ليلد ال لوق ؛ ةراهطب الإ هلل دجسي نأ هل لحي الو ءدوجسلا هيلع

 .«باتكلا مأب اهيف أرقي ال ةالص ئزجت ال» : لاق لِي ىبنلا نأ كلذ ىلع لديو « ةالصلا نم
 امم

 هيف نأ هباحصأ نع الو ويب هنع دحأ لقني ملو « «ميلستلا اهليلحتو « ريبكتلا اهميرحت» : لاق كلذكو

 درجمو . رمع نبا ثيدحل ريبكتلاب ةوالتلل دجسي نكلو « هيف نوملسي اوناك مهنأ الو « ًاميلست

 اولا ديا اوس يوب و اوم لا و تلا

 افصلا ىلع ربك هنأ هنع تبث كلذكو . ربكو هديب ءيشب هيلإ راشأ نكرلا ىتأ املك «ريعب ىلع

 ! ةوالتلا ةالص : لاقي الف « أديقم الو ًاقلطم ال ةالص ىمست ال اذهلف . رامجلا يمر دنعو « ةورملاو

 ىلاعت هللا لبقي ال» : هلوقو « «روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال» : هلوق يف لخدت مل ؛ اذهلف
 ىهتنا . «هل لذلاو عوضخلا هدوصقم دوجسلا نإف ؛ «أضوتي یا ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص

 ! يلاكتا هللا ىلعو . يناثلا ءزجلا نم (54 ٠١ ةحفص) نم ةرابعلا يف فرصت ضعبب
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 سابع نبا ثيدح ۔ ۲ هريغو وهسلا د رجس باب ۔ ۸ ةالصلا باتك ۔ ۲

 د كلو هللا لوُسَر تيأر دقو « دوجسلا

 . دوجسلا مئازع نم تسيل )ص : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 يف درو ام تسيل : 5 (يراخبلا هاور . اهيف دجسي ا

 . ىراخبلا ةاور . اهيف لحس

 هللا لوسر تيأر دقو

 ةغيصب درو اغإو « ثح الو« صيصخت الو« ضيرحت الو « رمأ اهيف دوجسلا
 هلوقل هب ءادتقا ؛ اهيف لي انيبن دجسو اهلعف هنأب مالسلا هيلع دواد نع رابخإلا

 ظ . 1١[ : ماعنألا] *هدتقا مها دهبف## : ىلاعت

 نأ ور دفق« نقاطي نم دلل اشم نكي داق تارکین نا ام اک هيقو

 دانسإب ةريغؤ «رذنملا نبا ىورو < (ارکش اهان دجسو ة ةبوت دواد اهدجس» :

 «مجنلاو  «مسحإل مئازعلا نإ : مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نع نسح
 لور را ةثالثلا يف سابع نبا نع تبث اذكو * ليزنت ملا#و , «أر قالو

 . ةبيش ىبأ نبا هجرخأ . «ملااطو « (محإلو « 4ناحبسالو « فارعألا يف

 . يراخبلا هاور . مجنلاب دس فلڪ يبنلا نأ : هنعو

 . (يراخبلا هاور . مجنلاب دجس لَو يبنلا نأ) سابع نبا : يأ : (هنعو)

 كلذ ىلع ليلد لوألا ثيدحلا نأ امك « لصفملا يف دوجسلا ىلع ليلد وه
 كل انمدق دقو« لصفملا يف ةوالتل دوجس ال : لاقو « كلام هيف فلاخ دقو

 يف دجسي مل و هنأ : اغا نع ورام حم نقلا لوأ ىف قالتلا

 دات الا فض هوو فزادنوبأ هجرخأ . ةنيدملا ىلإ لوحت ذنم لصفملا نم ءىش

 جتحي الو « يرصب ؛ يدايإ « هللا دبع نب ثراحلا : همساو « ةمادق وبأ هيفو

 : هلوقب ًاضيأ ًاجتحمو « «ننسلا رصتخم» يف يرذنملا ظفاحلا لاق امك ؛ هثيدحب

۹۸ 



 نادعم نب دلاخو تباث نب ديز اٹیدح _ ۳۲٣٤ هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك  ؟

 ا هللا لوسر ىلع تارق : ا سرر باوب ويلا
- 

 ل هللا ا او ديز نعو)

 . (هيلع قفتم . اهيف دُجْسَي ملف « مْجنلا

 : كلام لاق « ةنيدملا يف تناك اهب هتءارقو « ةنيدملا لهأ نم تباث نب ديزو

 ليلد ؛ ةرات هلعفو « ةرات دوجسلا كرت نأب هنع بيجأو « سابع نبا ثيدح ديأف

 هريغ ثيدحو « فان وهف « ديز ثيدح توبث عمو « كلذ ضراع عنامل وأ « ةينسلا
 1 . مدقم تبثملاو « تبثم - سابع نب ا وهو -

 جحلا ةروس تَلَّضُف : لاق هنع هللا يضر نادعم نب دلاخ نعو 6

 ا يف دواد وبأ ةاور . نبت دجسب

 ةلمهملا نيعلا نوكسو ميملا حتفب (هنع هللا يضر نادعم نب دلاخ نعو)

 .ىماشلا « نادعم نب دلاخ هللا دبع وبأ وه دلاخو : ةلمهملا نادل كينغ

 الجر نيعبس تيقل : لاق ؛ صمح لهأ نم « يعبات «- فاكلا حتفب  يعالكلا

 الك يبنلا باحصأ نم
 : («ليسارملا» يف دواد وبأ هاور . نيتدجسب جحلا ةروس تلضف : لاق) ثالث ةنس

 نم « ًاعوفرم «هننس» ىف دوجوم وهو « «دواد ىبأ ليسارم» ىلإ فنصملا هبسن اذك

 : لاق ؟ناتدجس جحلا ةروس ىف « هللا لوسر اي : تلق : ظفلب رماع نب ةبقع ثيدح

 : ليقو « ةئامو عبرأ ةنس تام « نييماشلا تاقث نم ناكو ؛

 1 لاقو ؛ )۳۱۷/۲( يقهيبلا هاور دواد 5 قيرط نمو )1(

 1 (حصي الو« اله دئسأ دقو : دواد وبأ لاق»

4 



 رمعو رماع نب ةبقع اثيدح ۳۲۷۰۴۳۲٦ هريغو وهسلا دوجس باب ۔ ۸ ةالصلا باتك ١

 ىلإ فنصملا هبسن فيك بجعلاف « «امهأرقي الف ؛ امهدجسي مل نمو « معن»

 : يف لصو دق هنكلو !؟اعوفرم «هننس» ىف هدوجو عم «ليسارملا»

 ٣ - دازو «رماع نب ةبقُع ثيدح نم ًالوصؤم يذمرتلاو سا هاورو :

 فيعض هدنسو . «اهأرقي الف ؛ امهأدجسُي مل نمف» .

 : يأ : (دازو «رماع نب ةبقع ثيدح نم ًالوصوم يذمرتلاو دمحأ هاورو)
 يأ ؛ درفم ريمضب : («اهأرقي الف ؛ امهدجسي مل نمف») هتياور يف يذمرتلا

 ‹ ةعيهل نبا هيف نأل : (فيعض هدنسو) سنجلا داريو . ةدجسلا ةيآ وأ « ةروسلا

 ‹ هنباو ء رمع لوق نم هيف تحص ةياورلا نأب مكاحلا هديأو « هب درفت هنإ : ليق

 ةفوقوم اهقاسو « رامعو « ىسوم ىبأو « ءادردلا يبأو « سابع نباو « دوعسم نباو

 . نادعم نب دلاخ قيرط نم «ةفرعملا» يف هاور اب يقهيبلا هدكأو « مهيلع

 امك « بجاوب سيل هنإ : لاق نم هريغو ةفينح يبأ ىلع در ثيدحلا يفو
 : هلوق يفو « اهنم ةريخألا يف ةدحاو ةدجس الإ جحلا ةروس يف سيل هنإ : لاق

 لاق نمو « اهيف دوجسلا ةيعرشل ديكأت ؛ «اهأرقي الف ؛ امهدجسي مل نمف»

 وهو - ةنسلا كرت امل : لاق « بجاوب سيل : لاق نمو « هتلدأ نم وهف « هباجيإب

 نأو نونسملاب ءانتعالا قيلألا ناك « نآرقلا وهو - يودنملا لعفب « ةوالتلا دوجس

 . ةروسلا أرقي ال نأ هل نسحألاف « هكرت اذإف ؛ هكرتي ال

 نمف ؛ دوجسلاب رم انإ ! ُساّنلا اهيأ اي : لاق هنع هللا يضر َرَمُع نعو

 نإ : هيفو  يراخبلا هاور . هيلع مثإ الف ْدُجْسَي مل نمو . باصأ دقف جس

 . «أطوملا» يف وهو . ءاشن نأ ال ! دوجُسلا ضرفي مل ىلاعت هللا



 رمع نبا ثيدح هريغو وهسلا دوجس باب - ۸ ةالصلا باتك ۔ ۲
 ا ا ا يس دس اس

 : يأ : (دوجسلاب رمن انإ ! سانلا اهيأ اي : لاق هنع هللا يضر رمع نعو)

 . هيلع مثإ الف ؛ دجسي مل نمو) ةنسلا : يأ : (باصأ دقف دجس نمف) هتيآب

 ضرفي مل ىلاعت هللا نإ) رمع نع يراخبلا : يأ : (هيفو « يراخبلا هاور

 . («أطوملا» يف وهو . ءاشن نأ الإ) ًاضرف هلعجي مل : يأ : (دوجسلا

 : هلوقب لدتساو « ةوالتلا دوجس بوجو ىري ال ناك رمع نأ ىلع ةلالد هيف

 صضعب نم جرخم هنأل ؛ همامتإ هيلع بجو دوجسلا يف عرش نم نأ « ءاشن نأ الإ

 . دوجسلا ةيضرف مدع تاالاح

 . انتكيشم ىلإ لوكوم كلذ نكلو : دارملاو « عطقنم ءانثتسا هنأب بيجأو

 لب يبثلا ناك : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 4

 هيف دنسب دواد وبأ هاور . ُهَعَم انلَجَسَو , دَجّسو ربك ةدجتسلاب ّرَم اذإف ؛ نآرقلا

 ؛ نآرقلا انّيلَع ارقي يب يبثلا ناك : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو)
 : (نيل هيف دنسب واذ وبأ ةاور... هعم ان دجیسو « دَحَسو ريك ةدحتنلاب م اذا

 ےس <
 ls | 56 ود ا

 ج 9 م اي

 مكاحلا ا کلا اع ور وم

 ""'ةقث وهو - رغصملا - هللا ديبع ةياور نم

 يف هتنيب امك ؛ هيلع قفتم هنودب وهو ! ريبكتلا ركذ هدنع سيل مكاحلا نكل : تلق )١(

 . )٤۷۲( «ءاورإلا»

ث« يناكوشلا امهعبتو « مهولا اذه يف ظفاحلا دلق حراشلاو
 !! قباس ديس م
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 * دجح رمع نبأ ثيدح 2 هريغو وهسلا دوجس تاب ۔ ۸ ْ ةالصلا ںاتک  ؟
» 

: : : 

 اذه هبجعي يروثلا ناكو « عورشم هنأو ‹ ريبكتلا ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو
 . ربك هنأل ؛ هبجعي : دواد وبأ لاق . ثيدحلا

 ةريبكت نع اهب ئزتجي هنكلو « برقأ لوألا ؟لقنلا وأ« حاتتفالا ريبكت وه لهو ..
 لاق « ًاليلد سيل ركذلا مدعو « هل ربكي : ليقو « ىرخأ ةريبكت ركذ مدعل « لقنلا
 ئزجي ال هنأب : بيجأو . مرحتلا ىلع ليلحتلل ًاسايق « ملسيو دهشتيو : مهضعب
 كلذ ىلع ليلد الف ؛ سايقلا اذه

 ا هلوقل ؛ عماسلل ةوالتلا دوجس ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 | : ةيوداهلا تلاقو « ةالصلا يف امهدحأ وأ « اعف نييلصم اناك ءاوس هرهاظو
 يا اولاق ء ملسي ىح «اهرُخأ ؛ ًاضرف ةالصلا تناك

 ا هللا لوسر ناک : لاق هنأ رمع نبا نع عفان هاور الو ء.اهدسفتف

 عرشيو : : اولاق , دواد وبأ هجرخأ . هعم دجسنو « دجسيف « ةالصلا ريغ يف ةروسلا

 . اهيف ففخم ةلفانلا نأل ؛ ةلفان ةالصلا تناك اذإ دجسي نأ هل

 1 ال هلعف نم تبث دقو « موهفملاب لالدتسا هنأب ثيدحلا نع بيجأو

 أرق ؛ ةدجسلا ليزنت ةروس كلذكو « هفلخ نم دجسو . دجسو « ةالصلا يف قاقشنالا

 : رمع نبا ثيدح نم يواحطلاو « مكاحلاو « دواد وبأ جرخأ دقو ء اهيف دجسو « اهب

 . اهودجسف « ةدجس ةيأ أرق هنأ هباحصأ ىأرف « رهظلا ىف دجس و هنأ

 يذلل ىهجو دحعس) . لوقي نأب ةوالتلا دوجس ىف ركذلا درو دق هنأ ملعاو

 باحصأو « دمحأ هجرخأ . (هتوقو هلوحب هرصبو هعمس قشو « هروصو « هقلخ

 ًاثالث : هرخأ ىف دازو « سلا نبا هححصو « ىقهيبلاو ) مكاحلاو 4 «ننسلا»
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 ركب ىبأ ثيدح ۔ ۹ هريغو وهسلا دوجس باب ۸ ةالصلا باتك  ؟

 يفو « [14 :نوئمؤملا] (نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف# : هرخآ يف مكاحلا دازو

 اهب يل بتكا مهللا» : : ةوالتلا دوجس يف لوقي ناك يي :

 ينم اهلبقتو « ارزو اهب ينع عضو . ًارخذ هادم اطا: ارد دس

 . «دواد كدبع نم اهتلبقت امك

 فلك يبنلا نأ : هنع هللا یضررکب ییا نعود

 . يئاسنلا الإ ؛ ةسمخلا هاور . هلل ادجاس رخ ؛ هرسي

 رخ « هرسي رمأ هءاج اذإ ناك لب يبنلا نأ : هنع هللا يضر ركب يبأ نعو)

 . (يئاسنلا الإ ؛ ةسمخلا هاور . لل ادجاس

 ‹ ركشلا دوجس ةيعرش ىلع ليلد وهو « هريغو : هلوقب ةمجرتلا هتلمش ام اذه

 يبأل ةياورو « كلام ًافالخ « دمحأو . يعفاشلاو « ةيوداهلا هتيعرش ىلإ بهذو

 لع دجس دقو « نيلوألل ليلد ثيدحلاو « ىدن الو « هيف ةهارك ال هنأب ةفينح

 . (ركش انل يه» : لاقو < * ص# ةيآ يف

 رتشي : ليقف ؟ال مأ ةراهطلا اهل طرتشي ب له ؛ فلتخا دق هنأ ملعاو
 . هانمدق امك ؛ سرقألا وهو « ةالصب تسيل اهنأل ؛ طرتشي ال : ليقو « ةالصلا ىلع

 . ركشلا دوجسل ربكي هنإ : يدهملا لاقو

 . ةلبقلا لبقتسيو : بلاط وبأ لاقو

 نم سيل ْذِإ ؛ ًادحاو ًالوق ةالصلا يف ركشلل دجسي الو : ىيحي مامإلا لاقو

 كلذ لعفيف « هوركم عافدنا وأ ‹ ةمعن ثودح ؛ هتيعرش ىضتقمو : ليف « اهعباوت

 . ةوالتلا دوجسك نوكيو « ةالصلا ىف

 أ هءاج اذإ ناك
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 ءاربلاو فوع نبا اثيدح ۔ 5359561653٠ هريغو وهسلا دوجس باب / ةالصلا باتک ۔ ۲
 ا ا ا ا ا ا سي يي ب بببتمبتتجج

 هلا لوسر جس : لاق هنع هللا يضر فوع نب نمخّرلا رابع نعو 10
He,ينرشبف ؛ . يناتأ ليربج نإ : روب  » 

 . مكاحلا هححصو « دمحأ هاور . (ارکش هلل ت دجسف

 فلو هللا لوسر دجس : لاق هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نعو)

 ءاجو : (ينرشبف « يناتأ ليربج نإ» : لاقف , هسأر عفر مث« دوجسلا لاطأف

 اهب هيلع هللا ىلص « ةالص كيلع ىلص نم» : لاق ىلاعت هنأب ىرشبلا ريسفت
 « دمحأ هاور . (ارکش هلل تدجسف) قرط نم «دنسملا» يف دمحأ هاور .«أرشع

 . ل6 هيلع ةالصلا لضف ىف مصاع يبأ نباو « رازبلا هجرخأ : (مكاحلا هححصو

 . ةفيحج ىبأو « ريرجو « سنأو « رمع نباو « رباج نع بابلا يفو : يقهيبلا لاق

 ىلإ ًايلع ثعَب غلي يبنلا نأ : ةنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو- ١
 ا لوسر أرق املف « مهمالسإب يلع بكَ: ل ب ا ل لا
 «يقهيبلا ُهاور . كلذ ىلع ىلاعت هلل اركش ؛ادجاس ٌرخ « باتكلا غي

 يراخُبلا يف ةلصأو

  نميلا ىلإ ًايلع ثعَب قلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو)
 : باتكلا غل هللا لوسر أرق املف « مهمالسإب ىلع بكف : لاق  ثيدحلا ٌركذف
 . (يراخُبلا يف ُهَلْصأو , يقهيبلا اور . كلذ ىلع ىلاعت هلل اركش ؛ ادجاس ٌرخ

 نأ ىلع لدي هنإف ؛ هتبوت هللا لزنأ امل كلام نب بعك دوجس هانعم يفو
 . مهدنع ةررقتم تناك كلذ ةيعرش
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 يناثلا ءزجلا هيليو ء لوألا ءزجلا م

 عوطتلا ةالص باب - 5 هلوأو

 ةالصلا باتك نم





۲٤ 

Yo 

 . ةلخادلاو ةرهاظلا معنلا

 . يب يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا ثحبم

 . 8 يبنلا مسا قاقتشا « لوسرلاو ىبنلا

 . ملع ءايبنألا ثاريم ؟يباحصلا وه نم

 . ًافرعو ةغل ليلدلا ىنعم

 . ناتكلا فيلات ببس

 . دمحأ مامإلا ةمجرت

 . ملسمو يراخبلا ةمجرت

 . يذمرتلاو دواد يبأ ةمجرت

 . هجام نباو يئاسنلا ةمجرت

 1 فلؤملا تاحالطصا حرش
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 ف

۲۸ 

۲۸ 

 و
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 نضل

۳۷ 

۳۸ 

۳۹ 

 ١ك

 ` بتايا ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ةراهطلا باتك ۔ ١

 ةاملا تاق

 روهطلا وه» : ثيدح يف ءاملعلا لاوقأ . هتتيم لحو رجبلا ءام ةراهط
 . «هؤام

 وه ةريره يبأ مسا نأ ىلإ اوبهذ نيرثكألا نأ خيشلل قيلعت 6
 . «بيرقتلا» يف امك ؛ نمحرلا دبع

 « . . . هؤام روهطلا وه » : ثيدحل هفيعضت يف يناعنصلا فلؤملا ىلع بقعت *

 . ءاملل ةساجنلا ةطلاخمو « هايملا ثيداحأ نيب عمجلا

 ا عاش ركب قيدح : عت ىلإ ا ا
 . غولولاو « مئادلا ءاملاو . ظاقيتسالا ثيداحأ نم ةمكحلا نايب

 اهدوروو ‹ ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب قرفلا در يلازغلا نأ ىلإ ةراشإلا *
 . هيلع

 تريغ ام الإ روهط ءاملا نأ حجري ربلا دبع نبال ًامالك خيشلا لقن #

 . هنولو < همعطو « هحير ىلع بلغ ام الإ ؛ ءىش هسجني ال ءاملا نأ ثحبم

 هيف تعفو ادإ ءاملا نا ىلع امج لا لكوبلا ديع نبا نأ ىلإ ةراشإلا د

 ( . سجن وهف ؛ اروا اول وا: مطل تري ةا

 . « ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا ناك اذإ» : ثيدح ركذ *

 . (نيتلقلا ثيدح) يف ثبخلا لمح يفن ىنعم يلازغلا نع خيشلا لقن *

 )١( (رشانلا) . ةيشاحلا يف ثحبلا نأ ىلع لدت ةمجنلا هذه .

1-۸ 



 باب-١ ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . دكارلا ءاملا يف ةبانجلا نم لسغلا نع ىهنلا ۲

 ءاملا يف مكدحأ لستغي ال » : ثيدح يف ملسم دنع ةدايزل خيشلا ٌرُكذ » ۴

 . «... مئادلا

 لستغي الو  مئادلا ءاملا يف مكدحأ نوبي ال » : ثيدحل خيشلا نيسحت » ۴

 . « ةبانجلا نم هيف

 الو» : نيبو « «هنم لستغي مث» : ةياور نيب ةافانم ال هنأ خيشلا نييبت * ۳

 . «هيف لستغي

 ٤٦ ةنوميم لضفب لي يبنلا لاستغا .

 . بلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا ريهطت ۸

 ٩4 بلكلا هيف غلو يذلا ءانإلا تالسغ ددع ىف فالتخخالا .

  بلكلا : يأ  هغولو نم لسغُي» : ةريره يبأ رثأل خيشلا فيعضت »

 . «هتياور نود يوارلا يأرب مهذخأ ةيفنحلا ىلع هراكنإو « تارم ثالث

 . ةسجنب تسيل ةرهلا نأ نايب ۴

 ٤ اهيلع ءالا بصب ترهط ؛ تسجنت اذإ ةيبارتلا ضرألا نأ ثحبم .

 ٤ # هب سأب ال : (ةرهلا ثيدح) يف هلوق ربلا دبع نبا نع خيشلا لقن .

 يف «. . . هوقلأو بارتلا نم هيلع لاب ام اوذخ» : ةدايز ىلع خيشلل مالك « هك

 : (دجسملا يف يبارعألا لوب ثيدح)

  o۷دارجلاو كمسلا ةتيمو لاحطلاو دبكلا لح .

  * 0۸حيحص 4... ناتتيم انل تلحأ» : رمع نبا ثيدح نأ ىلإ ةراشإلا

 دانسإلا .
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 . خلإ ٠ مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ» : ثيدح

 تام امو « اولكف ؛ هنع رزج وأ ءرحبلا هاقلأ ام » : ثيدح ىلع مالكلا #

 . « هولكأت الف ؛ افطف هيف

 . هتتيمك وهف يخ نم عطف ام .

 ةينآلا باب - ؟

 . ةضفلاو بهذلا ىناوأ لامعتسا نع يهنلا

 لكألا زاوج ىلع عامجإلا هلقن يف يناعنصلا فلؤملا ىلع خيشلا بقعت »
 ٠ . ةضفلاو بهذلاب ببضخملا ءان إلا يف برشلاو

 بهذلا يف : برشلاو لكألا یب سايقلا صقنت ثيداحأل 55 ُركذ د

 .. تالامعتسالا رئاس ( نيبو <« ةضفلاو

 ا ا ا ا ىلع ةضفلاو بهذلا ة ةمرح خيشلا حيجرت د

 . «رهط دقف ؛ غبد باهإ اأ»

 . غابدلاب رهطي يذلا باهإلا يف فالخلا

 . «بصع الو « باهإب ةتيملا نم اوعفتنت آلأ» : ثيدح لعأ نم ىلع خيشلا در *

 . «اهروهط ةتيملا دولج غابد» : ثيدح ىلع خيشلل مالك

 . باتكلا لهأ ةينآ يف لكألا نع يهنلا

 36 اهباهإ مذخأ ول» : ثيدحل خيشلا ةيوقت *

 . باتكلا لهأ ةينآ ىف لكألا نع يهنلل خيشلا ليلعت *

 نم بيصنف ؛ #4 هللا لوسر عم وزغن انك : ثيدحل خيشلا حيحصت *«
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 باپ '"' ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 نأ اة ورع نيبخ نا هاعد اندوه نأ : ةياور ذوذشل خيشلا نييبت د

 . طايخ ىعادلا

 , ريزنخلا ةساجن ىلإ ةراشإلا دج

 . ةكرشم ةأرما ةدازَم نم هباحصأو لَو ىبنلا ؤوضوت

 نم هباحصأ عم ًاضوت اک هنأ نم هاعدأا اميف فلؤملا ىلع خيشلا در ډپ

 . ةكرشم ةأرما ةدازم

 ِ اهتارهطمو « اهنايبو . ةساجنلا ةلازإ باب ۳

 .. ًالخ رمخلا ذاختا نع يهنلا

 . ةيلهألا رّمحلا موحل لكأ نع يهنلا #

 . ةيلهألا رُمُحلا نع يهنلا ببسل خيشلا ركذ ه
 . ةيلهألا رُمحلا نع يهنلا ثيداحأ يف دئاوفلا ضعب ركذ

 . ةيلهألا رمحلا

 نيرا نقلا تیا رجج ی افا فيستا ین لق

 ان تا

yT ) 

 . همحل لكؤي ام باعل ةراهط
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 بابد# ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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 ينملا لسغي هلي هللا لوسر ناك : ثيدح . .

 . ينملا ةراهط يف فالخلا

 : يأ( (هيف يلصيف) : ةدايزل هزمغ يف يبرعلا نبا ىلع خيشلا در #

 . ينم هباصأ يذلا نوثلا

 . ظفاحلا ىلع «ةّدّعلا» يف فلؤملل مهو ركذ ه«

 . ينملا يف سابع نبا ثيدحل خيشلا فيعضت *

 . ينم ةراهط يف مالسإلا خيشل يوق مالك لقت »
 . ةقرخب ينملا حسمب رمألاب هريبعت يف فلؤملا خيشلا بقعت چ

 . . خلإ . . . ةيراجلا لوب هباصأ ام لسغ

 . «ةيراجلا لوب نم لسغي» : ثيدحل خيشلا نيسحت هب

 . ءاملاب هلسغ مث « ضيحلا مد هباصأ ام تح

 . ضيحلا مد هباصأ اذإ ؛ بوثلا رئاس حضن ةياور خيشلا نيسمحت «

 1 «هيلسغاو ءاملاب هيصرقا» : ظفلب هجام نبا دنع دنسل خيشلا حيحصت چ (

 . «ردسو « ءامب هيلسغاو « علصب هّيكُح» : ةياور حيحصت ه«

 - .هرثأ بهذي مل نإو ؛ لسغلاب ضيحلا مد هباصأ ام رهطي

 نم هنأ نايبو « «هرثأ كرضي الو ءاملا كيفكي» : ثيدحل خيشلا حيحصت چ

 . حيحص هنع هثيدحو ؛ ةعيهل نبا نع بهو نبا ةياور
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 ك٠

 ءوضولا باب - ٤

 (ةغثل) ىنعمل خيشلا ريسفت چ

 . ءوضولا عرش ىتم قيقحت چ

 . يحبانصلا هللا دبع ةبحص ىف فالخلا ركذ ه«

 هلئاضف نايبو , ءوضو لك دنع كاوسلا بدن

 «. . . يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : ثيدحل تاياور ضعب ركذ

 . دمحأ دنع كاوسلا يف دلاخ نب ديز ثيدحل خيشلا حيحصت «

 بهذي لجرلا !هللا لوسر اي : تلق : ةشئاع ثيدحل خيشلا فيعضت «

 . . ؟كاتسيأ ‹ هوف

 . كّلَلاِب قلعتي ةالصلا دنع كاوسلاب رمألا نأ حيجرت ۾

 . هرخآو راهنلا لوأ ؛ أسأب كاوسلاب ىري ال هنأ يعفاشلا نع لقن

 . ةالص لك دنع كاوسلا نسي چ

 ظ . هتابجاوو هننسو « ءوضولا ةيفيك

 . اثالث ًاثالث ًاضوت : ظفلب نامثع ثيدح يف ةياورل خيشلا ركذ ۾

 . قاشنتسالاو ةضمضملا ةفصل خيشلا حرش «

 سد للا هيبأ نع دابع نب ةبلعث ثيدحل خيشلا فيعضت چ

 . . . ءاملا لاس

  eeًاثالث ا ( .
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 ا

 . سرلا ضعب حسم ءافتكالا : رمع نبا رث أل خيشلا حيحصت ٭

 . «نيحيحصلل» ًاثيدح هوزع يف فلؤملل عقو مهو نايب *

 . قاسلا ىقتلم دنع زشانلا مظعلا امه : نيبعكلا نأ ىلع لدي ثيدح ركذ *

 . ءوضولا ىف بيترتلا بوجو مدع خيشلا حيجرت «

 . . ءوضولا يف سأرلا حسم ةيفيك

 ..يدنلا ىلع قاشنتسالاو ةضمضملاب رمألا هلمح يف فلؤملا ىلع درلا ب

 . ةدحاو هسأرب حسمو : ثيدحل خيشلا حيحصت

 . حسملا ثيلثت خيشلا نيسحت «

 > قاشنتسالاو ء ةضمضملا نيب عمجلاب ىلع ثيدح قرط ركذ «
 ۴ رطقي ا( ىتح ؛ ةسأر ئلع حسمو 1 ةياور خيشلا حيحصت *

 ( 0 :”ديدأو لبقأ :'ةياور نعم ريسفت ه

 . ٠ . نيتحابسلا هيعبصإ لخدأو هسأرب حسم مث : ثيدحل خيشلا نيسحت «

 هحيحصت يف يقهيبلا ىلع هبقعت ىف ؛ديعلا قيقد نبا ىلع درلا چ

 0 1 مونلا نم ظقيتسا اذإ راثنتسالاب رمألا

 . ةذاش ثيداحأ الإ ديدج ءا نينذألا حسم يف سيل ه«
 . ليللاب مئانلا موشيخ . ىلع ناطيش | ةتوتيب كني :

TE 



 باي-4 ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

۲۸ 

۱۲۹ 

1۰ 
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۳1 

۱۲۲ 

۱۳4 
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۱۲۷ 
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۴۸ 

۱۳۹ 

١ 

 قاشنتس الا دري مل هنأ فلؤملا معز خيشلا لاطبإو «راثنتسالا مكح ه«

 . ورمع نباو نامثعو ديز نبا ثيدح ىف راثنتسالاو

 . اهلسغ لبق ءانإلا يف ديلا سمغ نع ىهنلا

 . كلذ قيقحتو ؟ليللا مأ راهنلا مونل مونلا نم ديلا لسغب رمألا له « '

 رمأب للغ : مونلا نم ديلا لسغب رمألا يف هلوق فلؤملا ىلع خيشلا در *
 .بوجولا ىضنقي ال كاشلاو «فلشلا تق

 . ظاقيتسالا دنع ًاثالثو « ءوضولا دنع نيترم بجي راثنتسالا نأ خيشلا دافأ

 . ةيحللا يف ةشئاع ثيدح ىوق ظفاحلا نأ خيشلا نايب *

 . ةيحللا ليلخت ثيداحأ فعض نم ىلع درلا *

 . «دملا ءوضولا نم يفكي» : ةناوع يبأ ةياورل خيشلا حيحصت

 . هنم دب ال رمأ سأرلل ديدج ءام ذخأ : فلؤملا لوق ىلع خيشلا بيقعت *«

 . هديب ناك ءام لضف نم هسأرب حسم لي ىبنلا نأ ثيدحل خيشلا نيسحت ه*

 . ءوضولا ىف ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ

 نأ مكنم عاطتسا نمف . . . » : ثيدحل همهف يف فلؤملا خيشلا بقعت ه«

 . «لعفيلف هترغ ليطي

 نمف) : ةدايزل هجيرخت يف رجح ل ظفاحلا ىلع خيشلا كاردتسا 3

 (لعفيلف هترغ ليطي نأ مكنم عاطتسا

 ةريره يبل نيبكنملا ىلإ نيديلا لسغ هوزع يف فلؤملا خيشلا بقعت ه«

 ظ . رمع نباو
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 باب -.5 . ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . هلك هنأش ىف نميتلا بحي كلَ ىبنلا ناك

 . ًائيدح هيف فرعأ ال : هلوق ىف فلؤملا خيشلا بقعت

 . ؛مكنمايمب اوؤدباف متأضوت اذإ» : ثيدح يف ةدايزل خيشلا جيرخت *

 ا ا و

 . «هب الإ ةالصلا

 . ءوضولا يف بيترتلا بوجو مدعل خيشلا حيجرت

 ننال بايب ايما هنع هللا يضر يلع رثأ ىلع خيشلا مالك #

 . ةبعش نب ةريغملا ةينك ىلع مالكلا

 . فلؤملل عقو مهو نايب #

 ` .هب هللا أدب ا اوؤدبا

 . ًارباج سيلو دعس نب لهس ةباحصلا نم ةنيدملاب تام نم رخآ نأ نايب د

 . «هب هللا أدب اب اوؤدبا» : ثيدح موهفم ىف فلؤملا خيشلا ةشقانم #

 . «هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الد

 ٠ هيقفرم ىلع ءاملا رادأ أضوت اذإ غلي ناك : ثيدحل خيشلا ةيوقت »

 «...هللا مساب : لقف تأضوت اذإ : ثيدحل خيشلا فيعضت ٠
 327 عومجمب « هيلع هللا e 0 0 ثيدح ةيوقت *

 نرفل انهن امنع هللا ب ید اوس

 . قاشنتسالاو ةضمضفملا

': 1١1 
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 ‹ تارم ثالث نوكي قاشنتسالاو ةضمضأملا نأ نيبي خيشلل قيقحت ه«

 . تافرع ثالثب

 . «. . . ثالث رثنتساو هلو ضمضق مث» : ثيدحلا دانسإ خيشلا حيحصت ه«

 . هتداعإب ءوضولا نسحي مل نم ا هرمأ

 نسحأف عجرأ» : ثيدح يئاسنلل هؤوزع يف فلؤملا خيشلا بقعت

 5 «كءوضو

 . لسغلا ىنعمب ءوضولا عرشلا يف دري مل هب

 . قرفلا نم هي يبنلا لاستغا ثيدح يف فلؤملل عقو أطخ نايب ه

 . ءوضولا بقع ءاعدلا

 . «نيرهطتملا نم ينلعجاو « نيباوتلا نم ينلعجا مهللا» : ةدايز حيحصت #

 . «... كدمحبو مهللا كناحبس : لاقف أضوت نم» : ثيدح حيحصت «

 نيفخلا ىلع حسملا باب  ه

 . نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشم تقو نييعت

 را ف نينا بسم

 . نيلجرلا لسغ هيلع بجي ال نيفخلا سبال

 . نيقورخلا نيفخلا ىلع حسملا هي

 نا ف حبلا اا

 . يأرلاب نيدلا ناك ول : رثأ حيحصت *

 . ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا ةدم نايب

1۷ 



 بايدك | ' ةراهطلا باتك ١ | دئاوفلاو عيضاوم ا سرهف

۱1۷۰ 

۷۲ 

Vo 

۱۷٦ 

۱۷۸ 

۱۷۹ 

۱A۸ 

۱۸۹ 

 . انفافخ عزنن الأ ًارفس انك اذإ انرمأي وج يبنلا ناك : ثيدح نيسحت »

 حسم يذلا تقولا نم أدبت اهنأ خيشلا حيجرتو ؟حسملا ةدم أدبت ىتم #
 . دغلا نم هلثم ىلإ هيف

 . «. . . امهيلع

 . حسملا تيقوت ثيداحأ نيبو

 ءوضولا ض ضقاون باب - ٦

 . مونلا ل, نفاد نم

 . «صيخلتلا» يف ظفاحللو « فلؤملل مهو نايب

 لاوقأو لاح لك ىلع ءوضولل ضقان مونلا نأ ىلإ بهذ نم ضعب ركذ *

 . كلذ يف ءاملعلا

 . ًانكمتم مئانلا ءوضو ضاقتنا يف ةفيرط ةصق ركذ #

 . هعاونأ نايبو مونلا ةقيقح ةح ركذ چ

 . اهكرتب ضئاحلا رمأو ةالصلا كرت نم ةضاحتسملا يهن

 2 ةالص لك تقول يئضوت» : ةدايز ىلع مالكلا ي

03531 



 باپ ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
 ا ا لا < ال ل: شل

۱۹۰ 

۱4۹۳ 

۱۹٤ 

۱۹۸ 

۱۹4 

Ye 
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 . يذملا ثيدح ىف لئاسلا نييعت

 دما ثيدح ىف نييثنألا لسغ تاياور توبث د“

 . ؟ال مأ ءوضولا ناضقني اهليبقتو ةأرملا سمل نأ يف فالخلا نايب

 مث هئاسن ضعب لبق للي يبنلا نأ : ةشئاع ثيدحل خيشلا حيحصت

 . . . ةالصلا ىلإ جرخ

 . ةسمالملا سابع نبا ريسفتل خيشلا حيحصت #

 . يتسطلا ثدحاب فيرعتلا هب

 . ةسمالملا ىنعم يف ليصافت ةيفنحلل نأ همعز يف فلؤملا بقعت

 . ءوضولا ركذلا سم ضقن يف افالخلا

 . «كنم ةعضب وه امنإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت #

 . ركذلا سم ىف يعفاشلاو دمحأ مامإلا بهذم

 . «ًاضوتيلف هجرف سم نم» : ثيدحلل خيشلا حيحصت

 . ركنم اهفالخو . «كتم ةعضب وه امنإ» : ةياور ظوفحملا

 نم ءوضولا نوري ال اوناك مهنأ يف ؛ ةباحصلا ضعب نع راثآلا توبث هب
 ا

 عمجلاو « «كنم ةعضب وه اغنإ» : هثيدح حيحصتو « قلط نب سيق قيثوت *«

 . «. . . هركذ سم نم» : ثيدح نيبو هنيب

 . 2. . . فاعر وأ « ءيق هباصأ نم» : ثيدحل خيشلا فيعضت
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 بابل 1 ةراهطلا باتك ٠ ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . «مفلا ألمت  ةعفد  ةعسدو عراذ ءيق» : ثيدحل خيشلا فيعضت * 3001

 . ...٠ مكدحأ اسف اذإ» : قلط ثيدح فيعضت # "6

 ٠ * لبإلا موحل نم ءوضولا ةلأسم لوح خيشلل ثحبم .

 ١۷“ ةلمحي نمل ءوضولاو « تيملا لسغ نمل لسغلا باذن .

 . «. . . لستغيلف تيم لسغ نم» : ثيدحل خيشلا حيحصت # 0

 . «رهاط الإ نآرقلا سميالا ۸

 . ءوضولا ضقاون نم تيملا لسغ نأ : «عنقملا» يف ام بئاجعلا نم #4 0606

 : ثيدح ليلعت رجح نبا ظفاحلل هتبسن يف يناعنصلا فلؤملا أطخ نايب #4 6149

 . ثيدحلا ىلع مالكلاو « دواد نب ناميلسب «رهاط الإ نآرقلا سمي ال نأ»

  4 6١لاح لك ىلع ىلاعت هللا ركذ .

 . خلإ . . . ًاعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ 0

 ٤  4ينوكذاشلا لاح نايب .

 ٤ * ءوضولا ضقني ال مدلا .

 كنإ : لاقف ناطيشلا مكدحأ ءاج اذإ» : ثيدحل خيشلا فيعضت * 00657

 > تدا

 ةجاحلا ءاضق بادآ باب ۷ 1 ۸

 . «هنيميب بيطتسي الو» : ثيدحل خيشلا نيسحت * ۸

 . 2. . . ءالخلا مكدحأ لخد اذإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت » 00166

 ( . متاخلا ثيدح ةلعل خيشلا نايب #4 ۹
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 باب - ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

ا اک کک
و
 

۲۲۱١ 

 ففي

۲۳ 

 فضي

۳۸ 

 . ءاملاب ءاجنتسالا

 انأ لمحأف . ..» : ثيدح يف يوحن : ةملكل خيشلا ريسفت ه«

 . «. . . ءام نم ةوادإ يوحن مالغو

 ا وهلم تاه وخ اي» : ثيدحل خيشلا نيسحت هپ

 . «. . . رتتسيلف ؛ طئاغلا ىتأ نم » : ةريره يبأ ثيدحل خيشلا فيعضت ي

 . خلإ . . . ةرمثملا ةرجشلا تحتو مهلظ يفو سانلا قيرط يف يلختلا نع يهنلا

 . يراصنألا ورمع نب دمحم لاح نايب

 . ؟. . . ثالثلا نعالملا اوقتا» : ثيدحل خيشلا نيسحت «

 . ةعراقلاب قيرطلا قلطم دييقت حصي ال ه«

 . اهدنع ثدحتلا نع يهنلاو « ةجاحلا ءاضق دنع ةروعلا رتسب رمألا

 . «. . . هبحاص نع امهنم دحاو لك راوتيلف طوغت اذإ» : ثيدح ةلع نايب چ

 . طئاغ وأ لوبب اهرابدتسا وأ ةلبقلا لابقتسا نع ىهنلا

5 يلع نع ًافوقوم صو « ًاعوفرم حصي ال «تيبلا لهآ انم ناملس»
 

 . «ةلبقلا ىلإ ىتدعقم اولوحف» : ثيدح فيعضت چ

 نارجح» : يدعاسلا دعس نب لهس ثيدحل خيشلا فيعضت «

 . «ةبرسملل رجحو . نيتحفصلل

 اوجنتسي نأ كتمأ هنا : نجلا لوق» : ثيدح دنسل خيشلا حيحصت ه«

 . لطاب ؛ نيرمقلا لابقتسا نع ىهنلا ثيدح هه
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 . «رتتسيلف ؛ طئاغلا ىتأ نم» : ثيدح ةلع نايب #

 اهئاضق لحم هتقرافم دنع ةجاحلا ىضاق هلوقي ام

 ) . . رتويلف ؛ لحتكا نم» : ثيدح ىلع مالكلا *.

 1 «ینافاعو ىذألا ينع بهذأ يذلا ENT : ثيدح فيعصت ٭

 . راجح ألاب ءاجنتسالا

 . دوعسم نبا ثيدح يف «اهريغب ينتئا» : ةدايزل خيشلا نيسحت 0

 . طئاغلا ىلإ مكدحأ بهذ اذإ» : ثيدحل خيشلا نيسحت

 هيلع ىرج يذلا وه ؛ نيلحلا ريهطتل ةباطتسالاو ءاجنتسالا لومش ه#*

 . يبرعلا لامعتسالا

 وأ « ثورب ىجنتسي نأ ىهن 0 هللا لوسر نإ : ثيدحل خيشلا نيسحت #

 . «نارهطي ل امهنإ» : لاقو < 0

 . لوبلا نم هزنتلاب رمألا

 «. . . لوبلا نم ا : ثيدحل خيشلا حيحصت ٭

 . «لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ» : ثيدحل خيشلا حيحصت #

 . ءاسف نب دادزي نب ىسيع لاح نايب *

 . ءاجنتسالا يف ءاملا راجحألا عبتأ نم ىلع ءانثلا

 . يناعنصلا فلؤملل مهو نايب

 بنجلا مكحو « لسغلا باب ۸

 اوناك يتلا ايتفلا نإ : لاق هنأ بعك نب يِبأ ثيدحل خيشلا حيحصت #«
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 باب - ۸ ةراهطلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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 . نولوقي

 . لسغلا اهيلع بجو ؛ لجرلا هاري ام اهمانم يف ةأرملا تأر اذإ

 . . . عبرأ نم لستغي لي هللا لوسر ناك : ثيدحل خيشلا فيعضت

 . ةعمجلا موي لسغلا ىلع ثحلاو « مالسإلا دعب لسغلاب رمألا

 . بجاو ةعمجلا موي لسغ : ةريره يبأ رثأل خيشلا حيحصت 4

 . لستغي نأ هل لَو يبنلا رمأو لاثأ نب ةمامث ثيدحل خيشلا حيحصت

 . ةبانجلا ةلاح ىف الإ ةلاح لك ىف نآرقلا ةءارق زاوج

 . . . ةبانج مكدحأ بصت مل ام نآرقلا اوؤرقا : ىلع ثيدح ىلع مالكلا و

 أرق مث أضوت لك هللا لوسر تيأر : لاق يلع ثيدحل خيشلا فيعضت #

 . نآرقلا نم ًائيش

 . ءاهتناو ًاءدب ةبانجلا لسغ ةيفيك
 . ةبانحجلا لسغ ىف اهرعش ةأرملا ضقنت ال

 . ةظوفحم تسيل . . . ؟ةضيحلاو ةبانجلا لسغل هضقنأفأ : ةياور نأ نايب

 . «. . . اهضيح نم ةأرملا تلستغا اذإ» : ثيدحل خيشلا فيعضت ه

 ىف رعشلا لسغب رمألاو < دحسملا وک تكلا ضئاحلاو بنجلل زوجي ال

 . بجاولا لسغلا
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 . «. . . ضئاحل دجسملا لحأ ال ينإ» : ثيدحل خيشلا فيعضت

 ..هدعبو طالتخالا لبق ءاطع نع ىور ةملس نب دامح *

 . «... يفك ءلم ذخأف انأ امأ» : ثيدح ىلع مالكلا

 . مميتلا باب - 4

 . «. . . هلجسمو هروهط هدنعف» : ةظفلل خيشلا حيحصت

 . «. . . ًاروهط انل اهتبرت تلعجو» : ثيدحل ظفاحلا نيسحت خيشلا لقن *

 . مميتلا يف ةدحاولا ةبرضلا ءازجإ ىلإ بهذ نم ركذ *

 . ةدحاو ةبرض حجارلا نأو « مميتلا يف تابرضلا ددع يف خيشلل ثحب #

 . نيديلل ةبرضو « هجولل ةبرض : ناتبرض ممبتلا

 . هدقف دنع ءاملا نع ىنغي رهاطلا بارتلا نأ نايب

 . «. . . ملسم لك ءوضو ديعصلا» : ثيدحل خيشلا حيحصت *

 . اهمدعو ةداعإلا يف لوقلاو ءرفسلا يف مميتلا

 . ةريبجلا ىلع حسم

 . رئابجلا ىلع حسملا ثيداحأل خيشلا فيعضت * ظ

 . نيفخلا ىلع حسملاب رئابحجلا ىلع حسملا سايق لاطبإ

 . مميتلاب ةالصلا نم حابي ام
 . «. . . هللا مهلتق هولتق» : ثيدحل خيشلا نيسحت #
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 نجا تا
 . «فرعي دوسأ مد ضيحلا مد ْنِإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت

 . ...٠ نكرم يف سلجتلو» : ثيدحل خيشلا حيحصت ه«

 . ةالص لكل لسغلاب اهرمأ بك هنأ : ةياورل خيشلا حيحصت *

 هيقابو ءرهشلا نم ةعبس وأ « مايأ ةتس اهضيح لعجت نأب ةضاحتسملا رمأ

 ظ . ةصضاحتسا

 . تباث نب ورمع فعض نايب ھ

 . ءاسنلا ةداع وأ « مدلا ةفص وأ « اهتداع ىلإ ةضاحتسملا عاجرإ

 . ةالص لكل أضوتت ةضاحتسملا نأ ىلع روهمجلا ه

 ' . ءطولا الإ ءيش لك ضئاحلا هتأرما عم لجرلا لعفي نأ زوجي

 . اهضيح نمز موصلاو ةالصلا كرتت ضئاحلا

 ةالصلا باتك

 تيقاوملا باب ١
 . ةالصلا تيقاوم نايب

 . رحلا دتشا اذإ اهتقو لوأ نع رهظلا ريخأتب رمألا

 ناك اذإو ‹ ةالصلاب دربأ ٌرحلا ناك اذإ» : سنأ ثيدحل خيشلا حيحصت ٭

 ' . «ةالصلاب ركب دربلا

 . ةالصلا كردأ دقف ؛ اهتقو ىف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم

 ةالص نم ةدجس لوأ مكدحأ كردأ اذإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت «
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 (.. رصعلا

 .  قلطملا لفنلا اهيف هركي يتلا تاقوألا نايب

 . رصعلا ةالص دعب ةلفانلا ةالص زاوج

 ةالص دعب ىلصي هآر نمل لَك يبنلا رارقإ ثيدحل خيشلا فيعضت #

 . رجفلا ةلفان « رجفلا

 ىتوملا اهيف نفدي الو« قلطم لفن اهيف ىلصي ال يتلا تاقوألا نايب

 نع مان نم)) : ثيذح يف E o اهتقوف» ٠ لطفا “لا 5 و

 5 ةالص

 . ةعمجلا موي يف لاوزلا تقو ةلفانلا ةالص زاوج

 . مرحلا يف لعف اذإ قلطملا لفنلا اذكو « تقو لك يف زئاج تيبلاب فاوطلا

 . ظفللا اذهب حصي ال هنأو « «ةرمحلا قفشلا» : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 . امهنم لك ىلع بترتي امو « نارجف رجفلا نأ نايب

 ) . . نارجف رجفلا» : ثيدحل خيشلا حيحصت

 . «اهتقو لوأ يف ةالصلا لامعألا لضفأ»

 . «اهتقو ةو لوأ یف ةالصلا لامعألا ليما ثيدحل خيشلا حيحصت #

 ةت الا | حبصلا ةالص لبق رجفلا عولط دعب قلطملا لفنلا يرحت

 «. . . رجفلا دعب ةالص ال» : ثيدحل خيشلا ةيوقت

 لخد مث ءرصعلا هك هللا لوسر ىلص : ةملس مأ ثيدح ةلع نايب *
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 ناذألا باب ۔ ۲

 : لاقف لجر مئان انأو يب فاط : ديز نب هللا دبع ثيدحل خيشلا نيسحت

 . . . ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت

 . حبصلا ناذأ يف بيوثتلا

 : (مونلا نم ريخ ةالصلا» : ةدايزل خيشلا حيحصت

 . . . رجفلا ناذأ يف لاق اذإ ةنسلا نم : لاق سنأ ثيدحل خيشلا حيحصت د

 لا لورا نذؤأ تدك لاق ونجم يبأ ثيدح ىلع خيشلا مالك «

 . . . لوقأ تنكف هي

 . هنع هللا يضر ةروذحم يبأل ناذألا لَ يبنلا ميلعت

 . طقف نيترم  ناذألا : يأ  هلوأ يف ريبكتلا ركذ ةياور ذوذش ه«

 . ةماقإلا رتويو « ناذألا عفشي نأ ًالالب كلي ىبنلا رمأ

 . عورشم امهالك ةينثتلاو عيبرتلا *

 نذؤملا بادآ نم ناذألا يف تافتلالا

 . ةماقإ الو « ناذأ نيديعلا ةالصل عرشي ال

 . موصلا ديري نمل رجفلا عولط ىلإ برشلاو لكألا زاوج

 . رجفلا لبق نذأ الالب ّنأ : ثيدح ىلع خيشلا مالك «

 . نيتلعيحلا يف الإ لوقي ام لثم نذؤملا عماس لوقي

 . ريخلا يف ةمامإلا بلط زوجي

 . «اهمادأو هللا اهماقأ» : ثيدحل للع ثالث نايب ۾
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 باب ۔ ۳ ( ةالصلا باتك ۲ دئاوفلاو عيضاوملا ره

 . ةماقإلا يف ردخلاو « هليترت بلطو « ناذألا ىلع ثحلا ٠١

 | ناذألاب كلمأ نذؤملاو ء ميقي وهف نذأ نم “۴

 . «نذأ نم ميقي امنإف» : ثيدحل خيشلا فيعضت » ۳

 . ةماقإلاب كلمأ مامإلا ٤

 .  ناذألا : ينعي - هتيأر انأ : لاق هنأ ليز نب هللا دبع ثيدح فعض نایب * 064

 . ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري الل 5

 «. . . ناذألاب كلمأ نذؤملا» : ثيدحل خيشلا حيحصت * 0067

 . «ةماقإلاو ناذألا نيب ءاعدلا دري ال» : ثيدحل خيشلا حيحصت * “۷

  *» AYر رم ٠ «داعيملا فلخت ال كنإ» |

 . «..._نذؤملا : يأ - لوقي ام لثم لق» : دب ادعو ۳۸۸

 ةالصلا طورش باب ۳ ۴۸۹

  A4اهل لطبم ةالصلا يف ثدحلا .

 . ةالصلا يف مكدحأ اسف اذإ» : ثيدحل خيشلا فيعضت * ۹

 ( . اهتروع ةرتاس الإ ةأرملا ةالص حصت ال ۰

 ل اوس : ن0

 ٤ * رامخو عرد ىف ةأرملا يلصتأ : ةملس أ 500 خيشلا فيعضت . .

  ETةحيحص اهيف داهتجالا دعب ةلبقلا ريغل ةالصلا .

 ٥ « ةملظم ةليل يف لب يبنلا عم انك : ةعيبر نب رماع ثيدح ةلع نايب .. .
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 باب ٤ ةالصلا باتك ۔ ۲ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

  ۳۹٦«ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» .

 . «ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» : ثيدح خيشلا نيسحت «* 055

 . ةلحارلا ىلع رفسلا يف لفنلا زاوج 8

 نم ءامسلاو « هباحصأو وه قيضم ىلإ ىتأ وَ هنأ ثيدح فعض * ۰
 . مهقوف

 ١ ثيدحلا يف ةنيبم عضاوم ةعبس ادع ام اهلك ضرألا يف ةالصلا حصت .

 . اهيلع سولجلاو «روبقلا ىلإ ةالصلا نع يهنلا 0
 ٤ * لاب وأ هيلع طوغتف ربق ىلع دعق نم» : ثيدح فيعضت . . .« .

 . هيلع عجطضيو ربقلا دسوتي ناك هنأ : رمع نبا رثأو يلع رثأ ةلع نايب © 46

 . .٠ . . رظنيلف دجسملا مكدحأ ءاج اذإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت * 0141

 ٦ # «هيفخب ىذألا مكدحأ نطو اذإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت .

 . سانلا مالك نم ءىش اهيف حلصي ال ةالصلا 04007

 . قفصت ةأرملاو « حبس يلصي وهو ءيش هبان اذإ لجرلا 84

 ١١ هعبصأب وأ هديب وأ « هسأرب ةراشإلاب هيلع ملس نم ىلع ىلصملا دري .

 . ةالصلا يف ولو برقعلاو ةيحلا لتقب رمألا 6

 يلصملا ةرتس باب 4٦ ٤

 . ةرتس ذخأب يلصملا رمأو يلصملا يدي نيب رورملا ميرحت 7

 . هيدي نيب ضئاحلا ةأرملاو ء دوسألا بلكلاو « رامحلا رورم يلصملا ةالص عطقي 2304

 . فخألاف فخألاب هيدي نيب راملا عفدي نأ ةرتس ذختا اذإ ىلصملل 7
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 باب-5وه ةالصلا باتك - ۲ ` دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ةالصلا يف عوشخلا ىلع ثحلا باب  ه 12

 ٠  458دوهيلا لعف نم هنأو ةالصلا يف راصتخالا نع يهنلا .

 ١ ىصحلا حسم نع يلصملا ىهن .

 .. «. .. ةالصلا يف مكدحأ ماق اذإ» : ثيدحل خيشلا فيعضت « 25

 . ةالصلا يف تافتلالا ةهارك ۴

 . هني نعو هيدي نيب قاصبلا نع يلصملا يهن 1 14

 . ةلبقلا هاجت لفت نم» : ثيدحل خيشلا حيحصت * }0

e ۷ 

 داانا * 7 4

 . روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا 3

 ٠ ًارفاك ناك ول دجسملا يف ريسألا طبر زوجي .

  ۸دجسملا يف رعشلا داشنإ زاوج .

  0 4دجسملا يف ناويحلا ةلاض نع لاؤسلا ميرحت .

 ٠ هيف ءارشلاو عيبلا ميرحت .

 ° (0٠دحسملا يف دودحلا ةماقإ نع يهنلا .

 .دجسملا تيبملاو ليقملا ةحابإ ١

{ofظ .تحسلا يف قاصبلا نع يهنلا  

  ` f0دجاسملا ةفرخز ؛ هاو .

7 



 باب - ةالصلا باتك  ؟ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
 تيب تب ل رم

 ةها/

54 

5 

 ع5

٦ 

32 

۲ 

V€ 

7۸ 

۹ 

A٦ 

o°¥ 

 دجسملا نع ىذألا ةطامإ بابحتسا

 . نيتعكر يلصي نأ لبق سولجلا نع دجسملا لخادلا يهن

 ةالصلا ةفص باب ٠

 . هب الإ ةالصلا حصت ال ام هتالص ءىسملل يي هنايب

 . هجوتلا وهو مارحإلا ةريبكت دعب يلصملا هب ىتأي ام نايب

 . حاتفتسالا ءاعد غيص نم ءاج ام

 . ريبكتلاب هتالص حتفتسي لي هللا لوسر ناك

 . ةالصلا يف نيديلا عفر عضاوم

 ىلع درلاو « لاقتنالا ةريبكت يف نيديلا عفر ةيعورشم خيشلا نايب هي

 . ىرسيلا هدي ىلع ىنميلا هدي يلصملا عضو

 . «نآرقلا مأب أرقي مل نمل ةالص ال»

 . ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق لوح خيشلل ثحب چ

 . ةحتافلا ةءارق عم ةلمسبلا ةءارقب رمألا

 . هيف ةدراولا لاوقألاو ةحتافلا ةءارق دعب نيمأتلا مامإلل عرشي

 هتوص عفر نآرقلا مأ ةءارق نم غرف اذإ ناك : ثيدحل خيشلا نيسحت ب

 . «نيمأ» : لاقو

 . ىلوألا ةعكرلا ليوطت مامإلل بحتسي
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 . خلإ ٠ . . رصعلا نم امهفيفختو رهظلا نم نييلوألا يلصملا ةلاطإ

 .دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع يلصملا يهن

 . هدوجسو هعوكر يف ىلصملا هلوقي ام

 . عوكرلا نم عفرلا دعب يلصملا هلوقي ام

 . مظعأ ةعبس ىلع دوجسلاب رمألا

 . هيطبإ ضايب ودبي ىتح ؛ هيدي نيب جرف دجس اذإ ىلصملا

 ظ . نيتدجسلا نيب سولجلا ىف ىلصملا هلوقي ام

 ىوتسا ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ : ثيدحل خيشلا حيحصت #

 . . . اذعاق

 : انندلا قراف ىتح حبصلا ىف لک هتونق

 . حبصلا تونقو « رتولا تونق هباحصأل كلي هميلعت

 . هيف فالخلاو « دوجسلا ىلإ يوهلا دنع هيتبكر لبق هيدي ىلصملا مدقي

 . ةالصلا يف ةبابسلاب ةراشإلا لوح خيشلل ثحب هب

 . هلي هدهشت ةفص نايب

 ظ . .٠ . . يبنلا اهيأ كيلع مالسلا» : ظفل لوح خيشلل ثحب ي

 . دهشتلا نم هغارف دعب ىلصملا هلوقي ام

 . ةالصلا ىف يب ىبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك

 ديدن نم غارفلا دعب عبرأ نم ةذاعتسالاب رمألا

 ارح



 باب۸ ةالصلا باتك ۲ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
 ي ا ول و هلا عنق

 هعوأ/

 همم
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 يبنلا ىلع ةالصلاو دهشتلا نم يلصملا غارف دعب ةدراولا ةيعدألا نايب
 ظ 1 ةداعتسالاو ا

 . ةالصلا يهتنت هب يذلا مالسلا ةيفيك نايب

 . ميلستلا يف «هتاكربو» : ةدايز اهيف يتلا تاياورلل خيشلا ركذ هپ

 . ةالصلا نم هغارف دعب ىلصملا هلوقي ام

 520011 ‹ حيبستلاو « رافغتسالا لضف ىف ءاج ام

 ال ملس ادإ ناك : ةشئاع لوق ىنعمو « ةالصلا دعب ام راكذأب نايتإلا 55

 . . . رادقم الإ دعقي

 . ةالصلا ربد أرقي ام ىلع ثحلا

 . مايقلا عيطتسي ال نمل بنج ىلع وأ « ًادعاق ةالصلا لعف يف صيخرتلا

 ىمرف « ةداسو ىلع ىلص ضيرمل لاق يب يبنلا نأ : ثيدح ةلع نايب ۾

 . هيلع يلصيل ًادوع ذحأو اهب

 ركشلاو ةوالتلا دوجس نم هريغو . وهسلا دوجس باب - 4

 . ةالصلا يف مالكلا لوح ثحبم ه«

 . لقألا ىلع نبيلف ىلص مك ردي ملف كش نم
 . كلذ يف فالخلاو مالسلا دعب وهسلا دوجس

 . «ًأمئاق متتساف نيتعكرلا يف ماقف مكدحأ كش اذإ» : ثيدحل خيشلا حرش ه«

 . مومأملا وهس مامإلا لمحت

 1 نآرقلا تادحس ددعو « ةوالتلا دوجس یف ءاح ام

AT 



0۹0٥ 
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 باي-8 2 ةالصلا باتك - " دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
5 : 0 

 . اهنم عفرلاو ء ةوالتلا ةدجسل يوهلل ريبكتلا لوح خيشلا مالك «

 . هطورش ضعب ركذو « ةوالتلا دوجس لوح ثحبم چ

 .. هكرات ىلع مثإ الف ؛ ةنس ةوالتل دوجس نأ ىلع صيصنتلا

 ا دوجس يف ريبكتلا ركذ مكاحلا دنع سيل *
 . ةمقن 0 وأ ‹ ةمعن ثودح ركشلا دوجس ببس

 . . سرهفل

1 
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 عی رو لاو ری ا 2 دب ےس 0 و ےس ۾ 2
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 را 8
 ىبالقسلا ربح ربا طناحلل

 هللا ةَ ( ه469) ةَيسؤوَتملا





 ي نب هعيبر ألا كلام رب ةعيبر ثيدح 7 لا ةالص باب 4 ةالصلا ںاتک " 

 عوطتلا ةالص باب - ٩

 ‹ هلعاف فذحو هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وهف ؛ عوطتلا دبعلا ةالص : يأ

 : انلا : عوطتلا ةالص «سوماقلا» يف

E ۲لوسر يل لاق :  
2 

 رْيَغ وأ» :َلاَقَف ءةّنَجْلا يف َكَتَْفاَرُم كلأسأ : تلقف تلق لس هب للا
 هاَوَر . (دوجسلا ركب كسْفَن ىَلَع يّنعأف» : : لاق« كاد وه : تلقف ٠ «؟كلذ

 س
 ناك « ةفصلا لهأ نم : (هنع هللا يضر يملسألا كلام نب ةعيبر نع)

 ثالث Cs ج ن لو اقذف حصا ل هللا لس اهدا

 ةلمهم نيس هرخآ ءارف e سارف وبأ : هب جيلا رموو
 ‹ ةنجلا يف كتقفارم كلأسأ : تلقف « «لس» : ل هللا لوسر يل لاق : لاق)

 ل 1 (كسفن ىلع ينعأف» : لاق « كاذ وه : تلقف « «؟كلذ ريغ وأ» : لاقف

 ' دوجسلا فنصملا لمح : (ملسم هاور . «دوجسلا ةرثكب) كسفن دارم لين ىلع

 ةقيقحلا نع هفرص هنأكو « عوطتلا ىلع ًاليلد ثيدحلا لعجف ؛ الفن ةالضلا ىلع
 قدصي ناك نإو دوجسلاو « هدارفنا ىلع غم غ ةالص ريغب دوجسلا نوك

 لع هدشرأ اغإو ء ملسم لكل هنم دب ال ضئارفلاب نايتإلا نکلا ضرفلا ىلع

 . هبلط ام هب لاني هب صتخي ءىش ىلإ -

 ىلعأو بلاطملا فرشأ ىلإ هتّمه ومسو « روك ذملا ناميإ لامك ىلع ةلالد هيفو

 لضفأ ةالصلا نأ ىلع ةلالدو « اهتاوهشو ايندلا نع هسفن فزعو « بتارملا



 رمع نبأ ثیدح _ 078 عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك  ؟

 لك هدشري مل هنإف ؛ هلثم ناك نم قح يف لامعألا

 . بلاطملا فرشأ هبولطم نأ عم ؛ ةالصلا

 ذلك يبتلا نم تظفح : َلاَق « اَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 30

 0 ا دورا سيدي سا وب
 0 م . حص لا لبق ِنْيتعكَرَو « هيب يف ءاشعلا دعب ِنيَمَعكَرو « هتيَب يف

 . هيب يف ةَعُمُجلا دْعَب ِنْيمَعكَرَو : امه ةّياَور يفو

 . نيَتقيفَح ِنْيَمعْكر الإ يّلَصُي ال رفا َمّلَط اَذإ ناك : ملْسُملَو

 رشع غلي يبنلا نم تظفح : لاق ءامهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 . اهدعب نيتعكرو « رهظلا لبق نيتعكر) هلوقب هلصف لامجإ اذه : (تاعكر
 ىف هلعفي ناك اهادع ام نأ ىلع لدي اهدييقت : (هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو

 ااا لبق نيتعكرو « هتيب يف ءاشعلا دعب نیتعکرو) e وب 5

 كلذ ةرهشل ؛ دييقتلا كرت هنأكو « هتيب يف كك

 : (هتيب يف ةعمجلا دعب نيتعكرو : امهل ةياور يف ا

 نم : يأ :(ملسلو) موي لك راركتلا ىلإ ارظن ا هلوق نوكيف

 امه : (نيتفيفخ نيتعكر الإ يلصي ال « رجفلا علط اذإ ناك) رمع نبا ثيدح
 هعولط دعب ىلصي ال هنأ و « امهتفخ ملسم ظفل دافأ امنإو ءرشعلا يف ناتدودعملا

 و وو و

 ۰ ا ؟باتكلا مأب أ أ : لوقأ ىتح : ةشئاع

 ' اهتيعرش ةمكح ىف ليق دقو « ةالصلل لفاونلا هذه نأ ىلع ليل ثيدحلاو

 ةرثكب الإ ؛ هبلط ام لين ىلإ 4



 ةشئاع ثيدح 4 عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك ۲

 كلا واو اهماذا اف طا ج ةيفيرقلا دعي ام 0 كللذن نإ

 . اهلعف ىلع هبلق لبقأو اهب نايتالل هردص حرشنا دقو « ةضيرفلا يف لخديلو

 ميت ثيدح نم مكاحلاو « هجام نباو « دواد وبأو « دمحأ جرخأ دق : تلق

 ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ» : يك هللا لوسر لاق : لاق يرادلا

 : هتكئالمل هللا لاق ؛ اهمتأ نكي مل نإو , ةمات هل تبتك ؛ اهمتأ ناك نإف ؛ هتالص

 ‹ كلذك ةاكزلا مث « هتضيرف اهب نولمكتف عوطت نم يدبعل نودجت له اورظنا

 : ىيتنا“ «كلذ بسح ىلع لامعألا ذخؤت وت مث

 يلصي ال هنإ ملسم ثيدح يف هلوقو « اهتيعرش ةمكح نم ليق امل ليلد وهو

 عولط دعب لفنلا ةهارك ىري نم هب لدتسا دق . هيتعكر الإ رجفلا عولط دعب
 كلذ اسف دقو رجلا

 لبق ًاعَرأ عدي ال ناك هي ل يلا نأ : اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو 4

 . ئراخُبلا اور . ةادَعلا َلْبَق نْيتعْكَرَو ءرهظلا

 .رهظلا لبق ًاعبرأ عدي ال ناك كلي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 : هلوق يف رمع نبا ثيدح يفاني ال : (يراخبلا هاور . ةادغلا لبق نيتعكرو

 مث ءرمع نبا اهمّلْعي ملو « ةشئاع اهّنَملَع ةدايز هذه نأل ؛ رهظلا لبق نيتعكر

 .ىنثم امهيلصي ناك لي هنأو . عبرألا نم امهركذ نيتللا نيتعكرلا نأ لمتحي

 لع هنأو , اهريغ نم امهنأ لمتحيو . طقف نيتنثا دهاش رمع نبا نأو

 . ةلصتم ًاعبرأ اهيلصي

 ارس

 نباو « «لئامشلا» ىف ذ ىذمرتلاو « دواد يبأ ل بوی نبأ ثيدح اذه ديؤيو



 ةبيبح مأو ةشئاع اثيدح 895.088 عوطتلا ةالص باب - 9 ةالصلا باتك ۲

 باوبأ نهل حتفت « ميلست نهيف سيل رهظلا لبق عبرأ» : ظفلب ةميزخ نباو « هجام

 دعب عبرأو ‹ ءاشعلا دعب نهل دعك رهظلا لبق عبرأ» : سنأ ثيدحو . «ءامسلا

 ؛ اذه ىلعو , «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ . «ردقلا ةليل نم نهل دعك ءاشعلا

 رصتقيو ةرات عبرألا ىلصي ناك هنأ لمتحيو « تاعكر تس رهظلا لبق نوكيف

 . رمع نبا ربخأ امهنعو ؛ نيتعتر ىلصي هرادوع ةقناع تربخأ اهنعو ؛ اهيلع

 دشا لفاونسلا نم ءايش ىَلَع وإ يذلا وكيل ْتَلاَق اَهْنَعَو ۔ "0
 1ع َقفَتُم . رجفلا يتعكر ىَلَع نم ا دُهاَعَت

 . هايف امو ايناللا نم يا رجفلا اًنَعكَر» : ملسملو .

 نم ءيش ىلع هلي يبنلا نكي مل : تلاق) ةشئاع نع : يأ : (اهنعو)
 : أ ادهاست# (هيلع قفتم . رجفلا يتعكر ىلع هنم ادهاعت دشأ لفاونلا

 امهبوجو یک دقو « ارفس الو « ًارضح امهكرتي ال ناك هنأ تبث .ث دقو « ةظفاحم

 ريخ ؛ رجفلا اتعكرد) ًاعوفرم ةشئاع نع : يأ : (ملسملو) يرصبلا نسحلا نع
 «ايندلا» ب َديرأ هنأكو ‹ ايندلا نم ريخ امهرجأ : يأ : («اهيف امو ايندلا نم

 | . اهعاتمو اهثاثأ «اهيف ام»و ء« ضرألا

 ركذي مل ذإ ؛ نيتبجاوب اتسيل امهنأو امهلعف ىف بيغرتلا ىلع ليلد هيفو
 . امهلعف يف باوثلا لب ؛ امهكرت يف ساقعلا

  - ۳۳٢لوق ةللك هللا َلوُسَر تْعمَسم : تلا َنيِمْؤُمْا مأ ةَبسيبَح ّمَأ نعو :

 «ةّنَجلا يف ّتِيَب نهب ُهَل ينب ء هتلْيَلَو همْوَي يف ةعكر ةرشَع يَتنت ىّلَص ْنَما .
 «اعوطت» : ةياور يفو « ملم هاور . |



 ةبيبح مأ ثي دح - 7355 عوطتلا ةالص باب ةالصلا باتك ۔ ۲

 نيتمكَرَو ءاَهَدْعَب نْيَتَعكرو ءرْهظلا لبق اعبزأ» : دارو « وحن يذمزتللو
 | . «ِرْجَفْلا ةالّص َلْبَق نْيَمَعْكَرَو « ءاشعلا دعب ِنْيَمعْكَرَو « ٍبرْغَمْلا دب

 هَمَرَح ؛ اهب عزا ءٍرْهَظلا لبق عَيزأ ىلَع ظفاَح نم: اَهْنَع ةَسْمَحللَو

 . (راّثلا ىلع هللا

 تعمس : تلاق) اهتمجرتو اهمسا ركذ مدقت : (نينمؤملا مأ ةبيبح مأ نعو)

 نأك : (هتليلو هموي يف ةعكر ةرشع يتنث ىلص نم» : لوقي هلي هللا لوسر

 تيب نهب هل ينب) يلايللا نم ةليلو مايألا نم موي يف ال « ةليلو موي لك يف دارملا

 يأ : (ةياور يفو « ملسم هاور) يذمرتلا ةياور يف اهليصفت ىتأيو : (ةنجلا يف

 الإو ؛ نايبلا يف ةدايز ؛ «ةرشع يتنثال» كيب («اعوطت») ةبيبح مأ نع ملسمل

 ملسم ثيدح وحن : يأ : (هوحن) ةبيبح مأ نع : يأ : (يذمرتللو) مولعم هنإف
 اهتركذ ىتلا يه : (رهظلا لبق ًاعبرأ») ملسم ةياور هتلمجأ ام ليصفت : (دازو)
 رمع نبا ثيدح ىف ىتلا ىه : (اهدعب نيتعكرو) قباسلا اهثيدح ىف ةشئاع

 نيتعكرو) هتيب يف ب رمع نبا ثيدح اهديق يتلا يه : (برغملا دعب نيتعكرو)

 : (رجفلا ةالص لبق نيتعكرو) هتيب يف ب ًاضيأ اهديق يتلا يه : (ءاشعلا دعب

 ةسمخللو) نيقباسلا امهيثيدح ىف ةشئاعو رمع نبا امهيلع قفتا ناتللا امه
 : (اهدعب عبرأو . رهظلا لبق عبرأ ىلع ظفاح نم») ةبيبح مأ نع : يأ : (اهنع

 اهيف ؛ عبرأ دارملا نأ لمتحيو . اقباس نيتروكذملا نيتعكرلا ريغ اهنأ لمتحي
 امك اهلوخد نع هعنم : يأ : («رانلا ىلع هللا همرح) امهركذ رم ناتللا ناتعكرلا

 هياط ركوب نحاول



 لفغم نب هللادبعو رمع نبا اثيدح _ ۳۳۸۰۳۳۷ عوطتلا ةالص باب - 53 2 ةالصلا باتک ۔ ۲

 هللا محر» : غلي هللا َلوُسَر لاق : لاق « هع هللا يضر َرَمع نبا نعو 38

 هير يذمزتلاو « هاد وُبأو مح ءاورأو ا لب اعبر ىلص أرُما

 اذإف ؛ لفاونلا نم يلا هذه : اضن ا دوك ضم

 ضئارفلا لبق لفاوتلا تناك «يذمرتلا دنع يذلا ةبيبح مآ ثيدح ىلإ تمض
 نباو ء هنسحو يذمرتلاو « دواد وبأو دمحأ هاور) ةعكر ةرشع تس اهدعبو

 نيب» : ثيدح اهلمشيف « طقف رصعلا لبق نيتعكر ةالص اًمأو : (هححصو ةميزخ

 ظ . (ةالص نيناذأ لك

 اوُلَص» : هلل هللا لوسَر لاق : لا ءيا قمم نب هللا دبع نڪو ۸
 ةّيهاّرك ؛ «ءاش ْنَمل» : لالا يف َلاَق مث « «ِبْغَمْلا لبق اوُلَص « برْغَملا لبت

ACT .و 

 . يراَحُْبلا هاَوَر . هل ساتل اه ذختي ْنأ

 . نْيَتعكر برْغَملا َلْبَق ىلص ل يبا نأ : ناّبح نبال ةياور يفو

 ديدشتو ةمجعملا نيغلا حتفو ميملا. مضب ! : (ينزملا لّقَعُم نب هللا دبع نعو) ظ

 یا دكني لاي أل دی وتلا نا تیا ایا داق
 ء اراد اهب ىنتباو ةرصبلا ىلإ لوحت مث « ةيوبنلا ةنيدملا نكس « ةرجشلا باحصأ

 اهب هللا دبع تامو « سانلا نوهقفي ؛ ةرصبلا ىلإ رمع مهثعب نيذلا ةرشعلا دحأ ناكو

 ‹ برغملا لبق اولص» : لي هللا لوسر لاق : لاق) ةنسب اهلبق : ليقو « نيتس ةنس

 ةيهاركل : يأ : (ةيهارك ؛ «ءاش نمل» : ةثلاثلا يف لاق مث« «برغملا لبق اولص

١١ 
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 ىلإ يدؤي دقف ؛ اهنع نوفلختي ال ةفولأم ةقيرط : يأ : (ةنس سانلا اهذختي نأ)

 ةالص لبق ةالصلا ىدنت اهنأ ىلع ليلد وهو : (يراخبلا هاور) تقولا لوأ تاوف

 هنأ نم ملع امل ؛ تقولا لبق ة دارملا نأ ال « «سرغملا لبق» : هلوق نم دارملا وه ذإ ؛ سرغملا

 روكذملا هللا دبع ثيدح نم : يأ : (نابح نبال ةياور يفو) هيف ةالصلا نع يهنم
 . لعفلاو لوقلاب امهتيعرش تبثف : (نيتعكر برغملا لبق ىلص غي يبنلا نأ)

 . سْمشلا بورُع دْعَب ِنْيَتَعكر يَلِصُن انك : لاق ست ْنَع ململ ۳۳۹

 . اَنَهْنَي ملو « اتما ملف « انار اک هلا لوسر ناکو

 ناكو « سمشلا بورغ دعب نيتعكر يلصن انك : لاق سنأ نع ملسلو)

 تتبثف « ًاضيأ ريرقتلاب ةتباث نوكتف : (انهني ملو « انرمأي ملف ء اناري كلي هللا لوسر

 يذلا هللا دبع ثيدح هغلبي مل أسنأ لعلو « ةثالثلا ةنسلا ماسقأب ناتعكرلا ناتاه

 يهو ضئارفلا ىلإ فاضت « ةعكر نيرشع لفاونلا نوكت هذهبو « امهب رمألا هيف
 نوثالثو عبس ةليللاو مويلا يف ذ لفاونلا هذه ىلع ظفاح نمل متيف « ةعكر ةرشع عبس

 نبا لاقو « ةليللاو مويلا يف ةعكر نيعبرأ نوكت ؛ رتولا تاعكر م ةعكر

 ةرشع عبس ؛ ةعكر نيعبرأ ىلع ةليللاو مويلا يف ظفاحي ولج ناك هنأ تبث : ميقلا

 تناكف « ليللا ةالص ةرشع ىدحإو « ةبيبح مأ تور يتلا ةرشع يتنثاو « ضئارفلا
 رتولا ريغ لفاونلا نم انه ركذ ام ددع غلب هنأ ىفخي الو « ىهتنا . ةعكر نيعبرأ

 ناتللا ناتنثالا اهتحت ةلخاد هدعبو رهظلا لبق عبرألا انلعج نإ ؛ نيرشعو نيتنثا

 عيمجلاف « ءاشعلا دعب يتلا ةبيبح مآ ثيدح يف ام دازيو « رمع نبا ثيدح يف

 . ضئارفلاو رتولا نود نم ةعكر نورشعو عبرأ

١١ 



 ةريره يبأو ةشئاع اثيدح ۳١١ ء٠ عوطتلا ةالص باب ٩ ةالصلا اتك  ؟

 نْيتعكرلا ؛ ْففَحُي ؤو يتلا ناك : تلا اهنع لا ير ةا نمو 4
 | . هيَلَع قمم !؟باّتكلا مب َرقَأ : لوقا ينِإ ىّتح < حملا لبق نيل

 نيتعكرلا ففخي غي يبنلا ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 : (!؟باتكلا مأب أرقأ : لوقأ ينإ ىتح) رجفلا ةلفان : يأ : (حبصلا لبق نيتللا

 :روهمجلا بهذ امهفيفخت ىلإو : (هيلع قفتم) امهمايق هفيفختل ؟ال مأ : ينعب

 نع لقنو « امهليوطت ىلإ ةيفنحلا تبهذو ءامهيف أرقي ام ردق نييعت ىتأيو

 مل وار هيفو «ریبج نب ديعس نع ًالسرم ًاثيدح يقهيبلا هيف دروأو « يعخنلا
 E E ا

 يعكر يف ارق ذو يِبنلا نأ : هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نعو - 1
 ظ E ا هللا وه لقلو « [ ١ : نورفاكلا] 4َنوُرفاكلا هيأ ای لق : رجفلا

 ها

 : رجفلا يتعكر يف أرق لب يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 هللا وه لقإلو) ةحتافلا دعب ىلوألا يف : يأ : («نورفاكلا اهيأ اي لق#
 : يأ - ملسمل ةياور يفو : (ملسم هاور) ةحتافلا دعب ةيناثلا يف : يأ : (4«دحأ
 امو هللاب انمآ اولوق# :  رجفلا يتعكر يف : يأ  نيتيآلا أرق :  ةريره يبأ نع

 اهيأ اي لق : نع ًاضوع ؛  ةرقبلا يف ةيآلا رخآ ىلإ - ١١[ : ةرقبلا] «انيلإ لزنأ
 ؛_ نارمع لأ ىف ةيآلا 54[  :نارمع لآ] #اولاعت باتكلا لهأ اي لق#و « (نورفاكلا

 نم ةيأ ىلع راصتقالا زاوج ىلع ليلد هيفو . «دحأ هللا وه لق# رع ايضوغ

 ظ . ةروسلا لفو



 ةشئاع ثيادح _ ۲ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك  ؟

 ىَلَص اَذِإ غي يبتسلا ناك : تلا اَهْنَع هللا يضر ةشئاع نسعو - 5
 . يِراَخُبْلا ُهاَوَر . نَمِيألا هّقش ىَلَع عجطضا ءرْجَفْلا يتعكر

 يتعكر ىلص اذإ والك يبنلا ناك : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ةعجضلا هذه ىف ءاملعلا : (يراخبلا هاور . نميألا هقش ىلع عجطضا « رجفلا

 نمو مزح نبا مهنم رهاظلا لهأ نم ةعافج طرفأف ؛ طسوتمو طرفُمَو طّرفُم نيب
 اذه ىف روكذملا هلعفل كلذو ؛ اهكرتب رجفلا ةالص اولطبأو « اهبوجوب اولاقف هعبات

 5 لك ىبنلا نع ةريره ئبأ ثيدح ىف اهب رمألا ثيدحلو « ثيدحلا

PSيذمرتلا  : 

 هب درفت هنأل ؛ حيحصب سيل : ةيميت نبا لاقو . بيرغ حيحص نسح ثيدح

 . لاقم هظفح يفو « دايز نب '" 'نمحرلادبع

 ام ںوجولا نع رمألا فرص هنأ الإ ةجحلا هب موقت هنأ قحلاو : فنصملا لاق

 . اهلعف ىلع چ هتموادم مدع نم درو

 كلذ نمشي ال ناك يع نبا نب جاو اار الاقف ةغامعن طرفو

 ‹اهلعفي نم بصحي ناك هنأبو « قازرلا دبع هجرخأ . ميلستلاب ىفك : لوقيو
 !؟رامحلا كعمتي امك كعمت نيتعكرلا ىلص اذإ لجرلا لاب ام : دوعسم نبا لاقو

 « ةحار اهلعف نمل ًاسأب اهب اوري ملف هريغو كلام مهنم ةفئاط اهيف طسوتو

 اهلعف ءاوس قالطإلا ىلع اهبابحتساب لاق نم مهنمو « ًانانتسا اهلعف نمل اهوهركو
 ال مأ ةحارتسا

 )١( دحاولا دبع .



 رمع نباو ةريره يبأ اثيدح 54 , ۳ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك " 

 EP رول ا تحمل

 عجطضيف هليل بأدي ناك هنكل « ةنسل عجطضي مل هي يبنلا نإ : لوقت اک

 ثيدح رهاظل ؛ ةنس اهنأ راتخلا : يوونلا لاقو « مسي مل وار هيفو . هنم حيرتسيل

 نع رابخإ هنأ هتياغف ؛ حصول ةشئاع ثيدحو « برقألا وهو : تلق « ةريره يبأ

 ‹ نيألا قشلا ىلع نسي هنإ مث « اهتينس ليلد اهيلع هل

 . رسيألا ىلع عجطضي الو « ىموي هنإف ؛ نمألا ىلع رذعت نإف : مزح نبا لاق

 اَذإ» : قلي هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر هريره يبأ نسعو - 41

 . «نَميألا هبْنَج ىَلَع عجطْضَيِلَف ؛ حبصلا ةالص لبق ِنْيَمعْكرلا مكدَحأ ىَلَص
 ريت سا يو س ےس و

 . هححصو يذمرتلاو ؛ دواد وبأو محا هاَوَر

 ٠ مكدحأ ىلص اذإ» : غلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 وبأو دمحأ هاور . ی اں ىلع یقینا حبصلا ةالص لبق نيتعكرلا

 يف ةياور هذهو « اهلعفي وب ناك هنأو ؛ مالكلا مدقت : (هححصو يذمرتلاو « دواد

 . هيف سانلا مالك تفرعو « تفرع ام باجيإلا نع هفرص هنأ مدقتو « اهب رمألا

 الّص» : هل هللا لور لاق : لاق هلع هلا يضر رُخ نبا نسسعو 4 4
 هل ُرتوُت ؛ةدحاو ةعكر ىلص ؛ تملا ْمُكدَحَأ يشخ اذإف « ىم ىتنم ليلا
 . هيلع َقْفَتُم . «ىلص دق ام

 . (ىَّنْشَم مول ظفلب ناّبح نبا هحَحصو - ةسمخللو

 . أطخ اذه : * اسلا لاقو

۱٤ 



 رت نبا تيل 6 عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك ۲

 دق ام هل رتوت ؛ ةدحاو ةعكر ىلص ؛ حبصلا مك دحأ يشخ > اذإف ‹ ىنثم ىشم

 : (هيلع قفتم . «ىلص

 لك ىلع ملسيف « ىنثم ىنثم ليللا ةلفان ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا
 ؛ نيتنثا ىلع ةدايزلا زوجت ال : كلام لاقو ؛ ءاملعلا ريهامج بهذ هيلإو « نيتعكر

 نأل ؛ ىنثم ىنثم الإ ليللا ةالص ام : ةوق يف هنأل ؛ رصحلا ثيدحلا موهفم نأل

 . بلغألا ىلع كلذ ديفي دق أدتبملا فيرعت

 ةلالد الف ؛ ليللا ةالص نع لأس نمل ًاباوج عقو ثيدحلا نأب روهمجلا باجأو

 ‹ سمخب هراتيإ توبث وهو « ج هلعف هضراع دقف ؛ ملس ول هنأبو ‹ رصحلا ىلع هيف
 ا

 رتوي ال هنأ ىلع ليلد , «ةعكرب رتوأ « حبصلا مكدحأ يشخ - اذإف» : هلوقو

 ال ء اهوحن وأ « عبس وأ« سمخب رتوأ الإو رجفلا عولط ةيشخل الإ « ةدحاو ةعكرب
 نم نابح نباو « مكاحلاو « ينطقرادلا جرخأ هنإف ؛ ثالثلا نع ىهنلل ؛ ثالثب

 E ES ايوا راسب ابل

 لاق . «برغملا ةالصب اوهبشت ال ؛ ثالثب اورتوت الو» : مكاحلا داز . «ةرشع

 هضراع دق هنأ الإ « هفقو نم فقو هرضي الو « تاقث مهلك هلاجرو : فصلا

 « دواد تأ هجرخأ . «لعفيلف ؛ ثالثب رتوي نأ بحأ نم : نويأ نا ثيدح

 . مهريعو « هحام ٠. نباو « يئاسنلاو

 هنآل ؛ طسوألا دهشتلل دعقي ناك اذإ ةثالثلا نع يهنلا نأب امهنيب عمج دقو

 عمج وهو « برغملا هبشي الف ؛ اهرخأ ىف الإ دعقي مل اذإ اّمأو « برغملا هبشي

 ه ١



 رمع نبا ثيدح 4 عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك ۔ ۲

 ناك : مكاحلاو ‹ يقهيبلاو « يئاسنلاو « دمحأ دنع ةشئاع ثيدح هدأ دق نسح

 ال. نالغب رتوي ناك : دمحأ ظفلو . نهترخآ يف الإ سلجي ال « ثالثب رتوي لك
 . دعقي ال : مكاحلا ظفلو « نهنيب لصفي

 هضراعي هنإف ؛ رجفلا عولط ةيشخل الإ ةدحاوب رتوي ال هنأ موهفم اّمأو ؛ اذه

 وهو ‹ (لعفيلف ؛ ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو» : هيف نإف ؛ اذه بويأ يبأ ثيدح

 ةحص ىلع ليلد بويأ يبأ ثيدح يفو « باتكلا ثيدح موهفم نم ىوقأ

 ابرق يتأيسو ‹ ةدحاو ةعكرب مارحإلا

 : ظفلب  نابح نبا هححصو ) "!ةريره يبأ ثيدح نم : يأ : (ةسمخللو)

 هجرخأ: (أطخ اذه : يئاسنلا لاقو . «ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص»

 هلصأو « اذهب رمع نبا نع يدزألا ىقرابلا هللا دبع نب يلع ثيدح نم نوروكذملا

 رمع نبا نع دحأ هلقي مل: ربلا دبع نبا لاقو «راهنلا ركذ نودب «نيحبحصلا» يف

 يناس و نع و لاي یا را
 «راهنلا ركذ نودب رمع نبا نع هوور ةعامجو رانيد نب هللا دبعو ًاعفان نإ : لوقيو

 . نهنيب لصفي ال عبرأ راهنلا ةالص : لاق هنأ نيعم نب ىيحي نع هدنسب ىورو

 ىأب : لاق « ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص : لوقي لبنح نب دمحأ نإف : هل ليقف

 لاقو !؟هنم لبقأ ىتح يدزألا نمو : لاق « يدزألا ثيدحب : ليق !؟ثيدح

 لاقو « «ثيدحلا مولع» ىف مكاحلا لاق اذكو أطخ يدنع ثيدحلا اذه : يئاسنلا

 ! هسفن فنصملا نم:ىتأيس امك ؛ رمع نبا تيدحتب نم مهدنع ثيدحلاف ؛ مهو وهو ! اذك )00(

 1 هماهتإ انل هللا رسي ٤ )۳( مقر «دوروملا ضوحلا» ىف هتنيب امك ؛ حيحص ثيدح وهو

۱٦ 



 ةريره يبأ ثيدح 6 عوطتلا ةالص باب 9 ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 ثيدحلا اذه ىور : يباطخلا لاقو ‹ مهو هيف راهنلا ركذ : «للعلا» يف ينطقرادلا

 ليبس نأ الإ «راهنلا هيف دحأ ركذي ملف ؛ رمع نبا نع امهريغو عفانو سواط
 يقرابلاو : لاقو « حيحص ثيدح اذه : ىقهيبلا لاقو « لبقت نأ ةقثلا نم ةدايزلا

 . «صيخلتلا» يف فنصملا مالك ىهتنا « ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو ملسم هب جتحا

 : ًاديدش ًافالتخا اهيف اوفلتخا دقف ؛ ةدايزلا هذه يف ةمئألا مالك ىلإ رظناف

 نيتعكر يلصي نأ نيب راهنلا يف ريخي : ةفينح وبأ لاقو « نازئاج نيرمألا لعلو

 ثيداحأ ةينامث يراخبلا جرخأ دقو « كلذ ىلع ديزي الو < اعبرأ اعبرأ وأ « نيتعكر

 . (نيتعكر راهنلا ةالص» يف

 لضفأ» : لي هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نعو - ٠

 دعب ةالصلا لضفأ : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ديري هنأ لمتحي : (ملسم هجرخأ . «ليللا ةالص) ةالصلا لضفأ اهنإف : (ةضيرفلا

 لوسر لئس : لاق ؛ يراخبلا الإ ؛ ةعامجلا دنع ةريره يبأ ثيدحل هفوج ليللاب

 يفو « «ليللا فوج يف ةالصلا» : لاق ؟ةبوتكملا دعب لضفأ ةالصلا يأ : لكي هللا

 دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ» : هححصو يذمرتلا دنع ةسبع نب ورمع ثيدح
 ؛ ةعاسلا كلت يف هللا رك ذي نمم نوكت نأ تعطتسا نإف ؛ رخآلا ليللا فوج يف

 دواد يبأ دنع ًاضيأ هثيدح يفو ‹ «(نکف
 ا ليللا يأ ! هللا لوسر اي : تلق :

 . «ةدوهشم ةبوتكم هيف ةالصلا نإف ؛ تئش ام لصف ؛ رخآلا ليللا فوج» : لاق

 . ثيداحألا هب تدرو امك « رخآلا ثلثلا وه رخآلا هفوج نم دارملاو

۱۷ 



 يراصنألا بويأ ىبأ ثيدح 74” عوطتلا ةالص باب - ٩ ةالصلا ںاتک  ؟

 2 :لاق اچ هلا لور نأ : هنع هللا يضر يراصنألا ِبوُيَأ يبأ نعود 5 1

 بح ْنَمَو « لَعفيلف ؛ سمح رتوُب نأ بَحَأ نَم ملن لَك ىَلَع قح رولا
 قيال ا «ْلَعفيلق ؛ ةدحاوب رتوُي نأ بحأ ْنَمَو « لعْفَيلف ؛ ثالَب َرتوُي نأ
 يالا e و اإ

 ی جا ادق کلیات رتو ن ب نمو« ليل سمح

 اهريع اهيلإ فيضي نأ نود نم : (ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو) ' اغ اف نیو

 )١( ًاليلدو ًادنتسم حجرألا ريرحت عم « نيقيرفلا ةلدأ كاهو : تلق :

 ظ : لصفلا مدعبو ثالثلا ريغ ةزاجإ مدعب نيلئاقلا فانحألا ةلدأ

 )١( ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر ىف ديزي قلي هللا لوسر ناك ام : ةشئاع :

 نهلوطو نهنسح نع لأست الف ؛ ًاعبرأ يلصي مث« ۽ نهلوطو نهنسح نع لست الف ؛ اعبرأ يلصي ‹
 يلصي مث : تلاقل ؛ نيتميلستب ثالثلا ناك ولف : اولاق . هيلع قفتم . ثيدحلا . . . ًاثالث يلصي مث
 اا ی نا ىف نيكي

 ملسي ال ناك : مر حلا نهيف لصفي ال ثالثب رتوي ناك : اهنعو (۲)

 . نسح هدانسإ . رتولا يتعكر يف

 . «كردتسملا» يف مكاحلا یا قالا الو# بمعك نب يبأ ثيدح يفو (؟ (

 )٤( ليللا رتو اذه ؛ ىرغملا ةالص لدفوتولا نأ الكب هللا لوسر باحصأ انملع : ةيلاعلا وبأ .

 راهنلا رتو اذهو .

 . حيحص اذه : لاق . برغملا ةالص ؛ راهنلا رتوك تاعكر ثالث رتولا : دوعسم نب هللادبع (ه)

 ىلع لدي اغإ لب ؛ ةدحاولا ةحص يفن ىلع لدي ال نكل ؛ كلذ انملس : ليق نإف : اولاق

04 



 يراصنألا بويأ يبأ ثيدح 755 عوطتلا ةالص باب - 9 ةالصلا باتك  ؟
 ممم ماا

 « نابح نبا هححصو « يذمرتلا الا ةعيرألا هاور . «لعفيلف) رهاظلا وه امك

 ! مكاوعد قباطي الف « ةدحاولا ءازجإ مدع نوعدت متنأو « ثالثلا ةيلضفأ =

 : ىور امل ؛ ةدحاولا ءازجإ مدع : انلق

 . ءاريتبلا نع ىهن : ًاعوفرم يظرقلا بعك نب دمحم (3)
 !؟ غاي هللا لوسر دهع ىلع اهفرعن ال يتلا ءاريتبلا هذه ام : دوعسم نبا نعو (0)

 . كنيذوأل وأ اهنعفشتل !؟ءاريتبلا هذه ام : لاق ؛ ةعكرب رتوي ادعس ىأر امل هنأ : رمع نع (۸)
 . ىهتنا

 : لصفلا عم ثالثلا زاوجبو ةدحاولاب راتيإلا زاوجب نيلئاقلا ةلدأ

 )١( ملسم هاور . ليللا رخآ نم ةعكر رتولا : سابع نباو رمع نبا .

 نمو « لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نم « ملسم لك ىلع قح رتولا : يراصنألا بويأ وبأ (۲)

 وهو « نابح نبا هححص . لعفيلف ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو « لعفيلف ثالثب رتوي نأ بحأ
 . عوفرملا مكح يف فوقوم

 ىدحإ رجفلا ىلإ ءاشعلا ةالص نم غرفي نأ نيب ام يلصي هلي هللا لوسر ناك : ةشئاع (؟)

 . هيلع قفتم . ثيدحلا . . . ةدحاوب رتويو « نيتعكر لك نيب ملسي « ةعكر ةرشع

 مث نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكر مث نيتعكر ىلص مث : ثيدح ءانثأ يف سابع نبا نع )٤(
 . يراخبلا . ثيدحلا . . . رتوأ مث « نيتعكر مث نيتعكر

 . هتجاح ضعبب رمأي ىتح « رتولا يف نيتعكرلاو ةعكرلا نيب مّلسي ناك هنأ : رمع نبا نع (ه)
 . اضيأ يراخبلا

 ىف تبث هنأ وهف ؛ خلإ (... نيتميلستب ثالثلا تناك ولف) : نيلوألا لوق نع باوجلاو

aلك نو مسي  aوك ١ سابع نبا تيدح ىف  a 

 . لصفلا يف رهاظ اذهو . ابيرق مدقت دقو ؛ رتوأ

 . هدانسإ دمحأ مامإلا فعض دق هنأ : (۲) نع باوجلاو

 = ؛- باتكلا يف امك  عستلاو عبسلاو سمخلاب رتوأ امك « ًانايحأ هلعف دق نوكيف ؛ تبث نإو
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 يف ينطقرادلاو « يلهذلاو « متاح وبأ ححص اذكو : (هفقو يئاسنلا حجرو

 ال» : تاقث هلاجر دانسإب ينطقرادلا ىور امل ؛ برغل ا a ةهلاولا لصفلا نكلو =

 . «برغملا ةالصب اوهبشت الو ‹ عبسب وأ سمخب اورتوأ ؛ ثالثب اورتوت
 امهنيب عمج دقو ؛ «لعفيلف ةدحاوب رتوي نأ بحأ نمو» : (۲) ثيدحلا يف هلوق هضراع دقو

 هبشي هنأل ؛ طسوألا دهشتلل دعقي هنأ وأ « نيتعكرلا يف ملسي ال ناك اذإ ثالثلا نع يهنلا نأب

 . برغملا هبشي الف ؛ اهرخآ يف الإ دعقي مل وأ « (4)و (۴) ثيدحلا يف امك مّلس اذإ امأو . برغملا

 ىف الإ سلجي ال ثالشب رتوي ناك : ةشئاع نع مكاحلاو يقهيبلاو يئاسنلاو دمحأ ىور دقو

 ( . نهرخأ

 ظ . نهنيب لصفي ال ثالثب رتوي ناك : دمحأ ظفلو

 نأ : | : نسحلا قيرط نم رصن نب دمحم ىورف اضيأ فلسلا هلقن دقو . دعقي ال : مكاحلا ظفلو

 . ريبكتلاب رتولا نم ةثلاثلا يف ضهني ناك رمع نبا

 . نهنيب دعقي ال ثالثب رتوي ناك هنأ هيبأ نع سواط قيرط نمو

 . هلثم بويأ نع ديز نب دامحو ءاطع نع دعس نب سيق قيرط نمو
 ضعب  حص نإ  دارملاف : خلإ . .. كِل هللا لوسر باحصأ انملع : ةيلاعلا يبأ لوق امأو

 مهنم نيذلا ص ا ةدحاوب ا مو و لوسرلا باحصأ
 ! مدقتملا يهنلا مهغلبي مل  رمعو دوعسم نبا

 0 ةيهارك  اهتياورب نوجتحي يتلا يهو  ةشئاعو سابع نبا نع مكاحلا ححص دقو
 ظ . عمجلا هجو انمدقو ؛ ثالثب

 ‹ حيحص ريغ يظرقلا ثيدحف ؛ فيعضلا ىلع ينبم هنأل ؛ فيعض وهف ؛ لئاسلل مهباوج امأو (

 ! يتأيسو

 : يناكوشلا ةمالعلا لاق

 الول ؛ رصحلاب رعشم «ةعكر رتولا» : هلوقو . 57 راتيإلا ةيعورشم ىلع لدي )١( ثيدحلاو»
 = نم ةعكرب رتوي ناك نمو : يقارعلا لاق ! ةدحاو ةعكر ريغب راتيإلا زاوجب ةيضاق تاقوطنم دورو
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 : هفقو دحاو ريعو يقهيبلاو ) «للعلا»

 وبأو ‹ بعك نب يبأو « لبج نب ذاعمو ‹ صاقو يبأ نب دعسو « ةعبرألا ءافلخلا : ةباحصلا =

 ‹ ةيواعمو « سابع نباو «رمع نباو « دوعسم نباو ‹ ةفيذحو « ءادردلا وبأو .٠ يرعشألا ىسوم

 ذاعمو « ريبزلا نب هللادبعو « ديبع نب ةلاضفو « ةريره وبأو ‹ يراصنألا بويأ وبأو « يرادلا ميمتو
 راتيإلا دوعسم نباو يلعو رمع نع يور دقو .  هتبحص يف فلتخم وهو  يراقلا ثراحلا نبا
 يبأ نب شايع نب هللادبعو « رمع نب هللادبع نب ملاس ةعكرب رتوأ نمو : لاق ؛ ةلصبتم ثالثب

 «رفاغلادبع نب ةبقعو « حابر يبأ نب ءاطعو ‹ نيريس نب دمحمو ‹« يرصبلا نسحلاو « ةعيبر

 يبأ نب ةعيبرو « يرهزلاو « ديز نب رباجو « معطم نب ريبج نب عفانو ء ريبج نب ديعسو
 ‹ روث وبأو « قاحسإو ‹ دمحأو , يعازوألاو « يعفاشلاو « كلام : ةمئألا نم مهريغو « نمحرلادبع

 مهنم رخآلا ضعبلا نأ رعشي اذه : تلق) ةيفنحلا ضعبو ةيوداهلا بهذو . مزح نباو « دوادو

 نأ ىلإو « ةعكرب راتيإلا زوجي ال هنأ ىلإ (ملعأ هللاو « انبتك يف هدج ال اذهو ! ةدحاولا زاوجب لئاق

 قلي يبنلا نأ : يظرقلا بعك نب دمحم ثيدح نم يور ام اولدتساو ! ثالثب راتيإلا عورشملا

 للك يبنلا نع حصي مل : مزح نبا لاقو « فيعض لسرم اذهو : يقارعلا لاق . ءاريتبلا نع ىهن
 دقو : لاق !؟ءاريتبلا يه ام نايب  هطوقس ىلع  ثيدحلا يف الو : لاق . ءاريتبلا نع ىهن هنأ

 نبا نع ريبج نب ديعس نع شمعألا نع ةنييع نب نايفس نع قازرلا دبع قيرط نم انيؤر
 . ها . اهيف بذاكلا ربخلاب جتحما ىلع ءاريتبلا داعف : لاق ! رتولا : ينعي ؛ ءاريتب ثالثلا : سابع

 حرش» يف يوونلا لاق . طق ةعكر تأزجأ ام : لاق هنأ دوعسم نبا نع يكح ام ًاضيأ اوجتحاو

 ادار هركذ هنإ : ليق دقف ؛ ضئارفلا ىلع لمحل تبث ولو : لاق . هنع تباثب سيل هنإ : «بذهملا

 لاقف « ةدحاو ةعكر فوخلا لاح ىف ةيعابرلا ةالصلا نم بجاولا نإ : هلوق ىف سابع نبا ىلع

 داق ىلا منن یورو + ىلا ایا ىأ طق یک ردت جا اح ا

 د ا ومس لاق نرم نم خم اور نجا لدللا اقا نق رست نيرا لا

 . ةعكرب امهنم دحاو لك رتوأ اجرخ املف « ةكم ريمأ وهو  ةبقع نب ديلولا دنع دوعسم نباو
 ةيوداهلا نم ةعكرب راتيإلا ةحص مدعب لئاقلا نكلو ؛ دوعسم نبا كردي مل نيريس نب دمحمو
 ءازجإ مدعو ثالث ىلع راصتقالا ىلع ةيفنحلا ضعب جتحاو ! لسرملاب جاجتحالا ىري ةيفنحلاو

 = «هادع اميف اوفلتخاو « زئاج نسح ةلوصوم ثالثب رتولا نأ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نأب : اهريغ
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 داهتجالل حرسم ال ْذِإ ؛ عفرلا مكح هلو : تلق « باوصلا وهو : فنصملا لاق

 . ريداقملا ىف : يأ ؛ هيف

 دنع ةريره يبا ثيدح ا هل لجو ةرزؤلا باجيإ ىلع ليلد ثيدحلاو

REروهمجلا بهذو 1 ةفنحلا تہهد هبوجو ىلإو 1 «انم سيلف ؛ روي مل نم))  

 : هجام نبا دنع هظفلو « يتأيو « كي هللا لوسر اهنس ةنس هنكلو ؛ ةبوتكملا ةئيهك

 : لاقو « رتوأ هِي هللا لوسر نكلو ؛ ةبوتكملا مكتالصك الو « متحب سيلرتولا نإ
 . «رتولا بحي رتو هللا نإف ؛ اورتوأ !نآرقلا لهأ اي»

 رتولا)» : ظفار 4 بويأ يبأ ثيدح یور لا نبا نأ ' "يت نبا دحلا رکدو

 » (عوطت مكلو ضئارف ىلع نه ثاللث» : ثيدحيبو : «بجاوب سیلو 2 ىح

 ىبأ ثيدح نأ ىلع « اهب ديأتي تاعباتم هلف « ًافيعض ناك نإو « رتولا اهنم دعو

 نإو ‹ هيلع هفقو حصألا نأ تفرع دق « باجيإلا ىلع هب لدتسا يذلا بويأ
 «باجيإلا مدع ىلع ةلادلا ةلدألا مواقي ال وهف عوفرملا مكح هل نأ قبس

 : هلوقو « ةعمجلا لسغ يف فلس امك اديكأت ؛ نونسملا ىلع قلطي دق باجيإلاو

 نم مدقت امو « عامجإلا عنمب ِبّقعُتو ! هيف اوفلتخا ام انكرتو « هيلع اوعمجأ ا انذخأف : لاق =
 .. يناكوشلا مالك . ها . «ثالثب راتيإلا نع يهنلا

 نعو ! اهلبق عفشب ةنمضتم : يأ ؛ ةعكر رتولا )١( نعف ؛ نيرخآلا ةلدأ نع نولوألا باجأو

 . ىهتنا . رتولا رمأ رقتسي نأ لبق ناك هنأب : اهيقاب

 . قيفوتلا ىلو هللاو ! ليلد هيلع لدي ال رهاظ فلكت اذه لکو

 . )٥۲۸/١( «ىقتنملا» يف )١(

09 
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 رباجو يلع اثيدح ۳٤۸ ۷ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك ۔ ۲

 ةشئاع ثيدح '"!ىتأيو « اهرخأ يف الإ دعقي الو : يأ ؛ (ثالثب»و (سمخب»

 نع كلذ لعف يور دقو « اهيلع ًارصتقم هرهاظ « «ةدحاوب» : هلوقو « سمخلا يف

 بئاسلا نع حيحص دانسإب هريغو رصن نب دمحم جرخأف « ةباحصلا نم ةعامج
 نأ يراخبلا ىورو « اهريغ لصي مل ةعكر يف ةليل نآرقلا أرق رمع نأ» : ديزي نبا

 . هبوصتسا سابع نبا نأو « ةعكرب رتوأ ةيواعم

 مّنحب رولا سل : ا ا یا

 ةيئاَسّنلاَو « يذمّرعلا اور . هلي هللا َلوُسَر اهّنَس ةّنْس نكلو ؛ ةَبوُتكَملا ةئيهك

 هَححَم ُهَحَّحَّصَو ٌمكاَحلاَو « ُهَسَحَو

 ةئيهك متحب رتولا سيل : لاق « هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو)
 . هنسحو يئاسنلاو , يذمرتلا هاور . هِي هللا لوسر اهنس ةنس نكلو ؛ ةبوتكملا

 . بوجولا مدع ىلع روهمجلا ةلدأ نم هنأ مدقت : (هححصو مكاحلاو

 يضاقلا هركذو « دحاو ريغ هيف ملكت ةرمض نب مصاع اذه ىلع ثيدح ىفو

 انه ركذ لب ؛ «صيخلتلا» يف هدجأ ملو « «مارملا غولب» ىلع هيشاوح يف يميخلا

 يف تيأر مث ؟يضاقلا لقن نيأ نم يردأ امف « هبقعتي ملو « مكاحلا هححص هنأ

 ‹ ةسداسلا نم قودص يفوكلا ىلولسلا ةرمض نب مصاع : هظفل ام «بيرقتلا»

r 

 ال هللا َلوُسَر نأ : ُهْنَع هللا يضَر هللادبع نب رباج نَعو 2 ۸

 نأ تيشخ يّئإ» : لاق جرح ملف ةلباَقْلا نم ُهوُرَظَمْلا م« َناَضَمَر رْهَش

 .(58) )١(

۲۲ 



 رباج ثیدح -۸ عوطتلا ةالص باب١ > ةالصلا باتك ۔ ۲

 . ناجح ْنْبا ُاَوَر . هرْثولا مكْيلَع بّتكُي

 رهش يف ماق كلي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 بتكي نأ تيشخ ينإ» : لاقو ‹ جرخي ملف « ةلباقلا نم هورظتنا مث « ناضمر

 . ةعجنلا فنصملا دعبأ : (نابح نبا هاور . «رتولا مكيلع

 . «ليللا ةالص مكيلع ضرفت نأ» : ظفلب هنأ الإ ؛ يراخبلا يف ثيدحلاو

 دجسملا يف ىلص هلي يبنلا نأ : هظفلو « ةشئاع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو

 ةليللا يف اوعمتجا مث « سانلا رثكف ةلباقلا نم ىلص مث « سان هتالصب ىلصف

 يذلا تيأر دق» : لاق حبصأ املف « ل هللا لوس مهيلإ جرخي ملف « ةثلاثلا

 . «مكيلع ضرفت نأ تيشخ ينأ الإ ؛ مكيلإ جورخلا نم ينعنمي ملو

 . اذه نم بيرقب يراخبلا يف ثيدحلاو ؛ اذه

 توبث عم « مهيلع ةيضرفلا ةيشخب جورخلا مدعل ليلعتلا لكشأ دق هنأ ملعاو

 ليدبتلا نمأ اذإف ؛ «يدل لوقلا لدبي ال نوسمخ نهو سمخ يه» : ثيدح

 ساجأو « اهفيزو ةريثك ةبوجأ هنع فنصملا لقن دقو ؟ةدايزلا نم فوخلا عقي فيك

 هفوخ نأ : اهنم دوجتساو اهركذو « اهب هيلع يرابلا حتف هنإ : لاق « ةبوجأ ةثالشب

 اطرش ةعامج دجسملا يف دجهتلا لعج ينعي « ليللا مايق ضارتفا نم ناك هي 0

 ىتح» : تباث نب ديز ثيدح يف هلرق هيلإ ئمويو : لاق « ليللاب لفنتلا ةحص يف

 يف سانلا اهيأ اولصف ؛ هب متمق ام مكيلع بتك ولو « مكيلع بتكي نأ تيشخ
 . ىهتنا . هطارتشا نم مهيلع اقافشإ ؛ دجسملا يف عمجتلا نم مهعنمف « «مكتويب

 امك « «ليللا ةالص مكيلع ضرفت نأ» : هلوق قباطي ال هنأ ىفخي الو : تلق

 لام

۲٤ 



 رباج ثيدح 2 عوطتلا ةالص باب تا ةالصلا باتك - ۲

 لدف « ناضمر يف كلذ ناكو « ًاقلطم اهضرف ةيشخ هنأ رهاظ هنإف ؛ يراخبلا يف

 قير یا تا ی يارس نأ نا ده نیا و اما ىلع

 . ةعبارلا ةليللا يف هلهأب دجسملا صغو لايل ثالث مهب ىلص غي هنأ : دمحأ

 . بجاو ريغ رتولا نأ ىلع ةلالد «رتولا مكيلع بتكي نأ تيشحخ» : هلوق يفو

 لدتسا « ناضمر مايق يف ةنس اهلعجو « حيوارتلا ةالص تبثأ نم نأ ملعاو

 ‹ هتيمك الو « هنولعفي ام ةيفيك ىلع ليلد هيف سيلو « كلذ ىلع ثيدحلا اذهب

 نإف ؛ ةعامجلا امأف « نيتعكر لك نيب نوحورتي « نيرشع ةعامج اهنولصي مهنإف
 يف ملسم هجرخأ امك ؛ ةعدب اهنإ : لاقو نيعم مامإ ىلع مهعمج نم لوأ رمع

 مايق يف مهبغري ناك ول هنأ : ةريره يبأ ثيدح نم هريغ هجرخأو « «هحيحص»

 رفغ ؛ ًاباستحاو ًانايإ ناضمر ماق نم» : لوقيف ةميزعب هيف مهرمأي نأ ريغ نم ناضمر
 ةفالخ يفو ‹ كلذ ىلع رمألاو لكي هللا لوسر يفوتو : لاق . «هبنذ نم مدقت ام هل

 ينربخأف : ةورع لاق : يقهيبلا دنع ةياور يف داز « رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ

 ؛ دجسملا يف ناضمر يف فاطف ةليل جرخ باطخلا نب رمع نأ : يراقلا نمحرلا دبع

 يلصيف لجرلا يلصيو ‹« هسفنل لجرلا يلصي ؛ نوقرفتم عازوأ دجسملا لهأو
 يبأ رمأف « دحاو ئراق ىلع مهانعمج ول نظأل ؛ هللاو : رمع لاقف « طهرلا هتالصب

 لاقف « هتالصب نولصي سانلاو رمع جرخف « ناضمر يف مهب موقي نأ بعك نبا

 . ىنعملا اذه يف تاياور ةدع «ننسلا» يف ف ىقهيبلا قاسو | هذه ةعدبلا معن : :رمع

 چ ىلع یاب اب اجلب وا عيادي ا
 اذإ . تفرع امك مهب عمج دق قلي هنإف ؛ ةعدب ةعامجلا نأ دارأ هنأ ال « كلذب
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 رباج ثيادح 64 عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك  ؟

 . ةعدب اهاّمسو « نيعم ىلع ةعامج اهلعج يذلا وه رمع نأ تفرع ؛ اذه تفرع

 ""!ةلالض ةعدب لك لب ؛ حدمي ام ةعدبلا يف سيلف ؛ ةعدبلا معن : هلوق امأو

 هاور ام الإ , عوفرم ثيدح هيف سيلف ؛ ةعكر نيرشع اهلعج يهو ةيمكلا اّمأو

 « مكحلا نع « نامثع نب ميهاربإ ةبيش يبأ قيرط نم يناربطلاو « ديمح نب دبع
 نيرشع ناضمر يف يلصي ناك لي هللا لوسر نأ : سابع نبا نع « مسقم نع

 ‹ نيعم نباو «٠ دمحأ هفعض ةبيش وبأ : «داشرلا لبس» ىف لاق . رتولاو ةعكر

 ‹ ةبعش هبذكو « مهريغو « يئاسنلاو « يذمرتلاو « دواد وبأو « ملسمو « يراخبلاو

 يف يعرذألا لاقو ‹ هتاركنم نم ثيدحلا اذه دعو . ةقثب سيل : نيعم نبا لاقو

 ةعكر نيرشع امهيف جرخ نيتللا نيتليللا يف ىلص وَ هنأ لقن ام اّمأو : «طسوتملا»

 ةليللا كلت يف مهب ىلص ا هنأ ىوعد : «مداخلا» يف يشكرزلا لاقو ‹ رکنم وهف

 الو « ددعلاب ركذ ريغ نم ةالصلا «حيحصلا» يف تباثلا لب ؛ حصت مل ةعكر نيرشع

 ان ا ؛ «رتولاو تاعكر ينامث مهب ىلص هيَ هنأ : رباج ةياور ىف

 | . «امهيحيحص» ىف نابح ¿ نباو ةعزخ نبا هاور . لإ جرخي ملف

 ( فيم هنا: لاق مت ةيبش يبأ قط نم سابع نیا هار یقه ج -رخأو

 يفو « ةعكر نيرشعب سانلاب ناموقي يرادلا ًاميمتو اي ايبأ رمأ رمع نأ ؛ تاياور قاسو

 ثاالثب : ةياوز یو ا عكر نيرشفب رمح همز ىف دوموكي اوزاك مدينا ةياور

 ةعكر نيرشعب مهمؤي ناك هنع هللا يضر ًايلع نأ : ةياور يفو « ةعكر نيرشعو

 . ةوق هيفو : لاق « ثالثب رتويو

 ار[

 يبطاشلا هنيب امك ؛ أطخ وهف ؛ ماسقأ ةسمدخ ىلإ ةعدبلا ميسقت امأو ! باوصلا وه اذه )١(

 !! انه ركذ امع هنم وهس وهف ؛ هرقأو (۸٤۱ص) ىتأي اميف حراشلا هاكح نإو . «ماصتعالا» ىف
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 رباج ثيدح ۔ ۸ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتک ۔۲

 ىتأي لب ؛ ةعوفرم ةياور نيرشعلا ىف ٠ شبل هنا ملغ اذه تفرع اإ

 ىلع هريغ الو « ناضمر ىف ديزي ناك ام قلي هنأ ًابيرق هيلع قفتملا ةشئاع ثيدح

 بولسألا اذه ىلع حيوارتلا ةالص نأ هلك اذه نم تفرعف « ةعكر ةرشع ىدحإ

 EE سلا تا يذلا

 ةالص ىف غني هب هريغو هنع هللا يضر سابع نبا متئا دقو ‹ رکنت ال هتلفان يف

 : لوقن يذلا وه اهيلع ةظفاحمل او « ةنس ةيمكلاو ةيفيكلا هذه لعج نكل « ليللا

 ا هرصع ىف اوناك ام ىلع ةعامج يلصي نم مهنمو « ادرفنم يلصي

 "هدهع ىلع ناك ام رومألا

 يف مايقلا رادقم يف ءاملعلا عزانت» : «ىواتفلا» يف ينارحلا ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو )1(

 رتويو ‹ ناضمر مايق يف ةعكر نيرشع سانلاب موقي ناك بعك نب يبأ نأ تبث دق هنإف ؛ ناضمر
 هركني ملو راصنألاو نيرجاهملا نيب هماقأ هنأل ؛ ةنسلا وه كلذ نأ ءاملعلا نم ريثك ىأرف ثالثب

 تلاقو . ميدقلا ةنيدملا لهأ لمع هنأ ىلع ءانب ؛ ةعكر نيثالثو ةعست نورخآ بحتساو . ركنم
 هريغ الو ناضمر يف ديزي نكي مل وَ يبنلا نأ : ةشئاع نع «حيحصلا» يف تبث دق : ةفئاط

 ال حيحصلا ثيدحلا ةضراعم نم هونظ امل لصألا اذه يف موق برطضاو . ةعكر ةرشع ثالث ىلع

 دق امك ؛ نسح هعيمج كلذ نأ : باوصلاو . نيملسملا لمعو نيدشارلا ءافلخلا ةنس نم تبث

 8ك يبنلا نإف ؛ ددع ناضمر مايق يف تقوتي ال هنأو « هنع هللا يضر دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن

 نإف ؛ هرصقو مايقلا لوط بسحب اهليلقتو تاعكرلا ريثكت نوكيف ذئنيحو . ًاددع اهيف تقوي مل

 SEES حوا را واول رار ال ا ل هلي يبنلا

 ا ا ةعكرلا ىف أرقي ناك هنأ
 ؛ تاعكرلا رثكف « مايقلا مهب ليطي نأ نكمي مل ؛ ةدحاو ةعامج مهو مهب , ماق امل بعك نب يبأو

 = ليللاب موقي ناك هنإف ؛ هتاعكر ددع فعض كلذ اولعجو « مايقلا لوط نع ًاضوع كلذ نوكيل
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 رباج ثيدح عوطتلا ةالص باب - ةالصلا ساتك ۔ ۲

 ةشئاع ثيدح نم ىقهيبلا هجرخأ ام ههجو نأكف ؛ حيوارتلاب اهتيمست امأو

 لاطأف « حورتي مث « ليللا يف تاعكر عبرأ يلصي وي هللا لور ناك تلا

 نياز «بايذ يبا نب ةريغملا هب درفت : يقهيبلا لاق . ثيدحلا . هتمحر ىتح

 ا حيوارتلا ةالص يف مامإلا حورت يف لصأ وهف تبث نإف ؛ يوقلاب

 اهب اوكسمت يدعب نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» : ثيدح امأو

 « يذمرتلاو « هجام ¿ a هجرخأ . «ذجاونلاب اهيلع اوضعو

 نم نيذللاب اودتقا» : ثيدح هلثمو « نيخيشلا طرش ىلع : لاقو « مكاحلا هححصو

 نباو « دمحأ هجرخأو « نسح : لاقو < يذمرتلا هجرخأ . (رمعو ركب يبأ : يدعب

 ‹ مايقلا لوط نع اوفعض ةنيدملاب سانلا نأك كلذ دعب مث « ةرشع ثالث وأ ةعكر ةرشع ىدحإ =

 :  ناضمر مايق يف ةيورملا راثآلا ضعب ركذ نأ دع - نيدقلا حتف» يف مامهلا نب لاکا لا
 و ةعامج ی ت

 « مهتنس ىلإ ىاقن «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع» : لع هلوقو . نيدضارلا ءافلخلا ةنس

E E0 اا بسال تي  

 : هلوق نم يرودقلا ةرابع وه ام ذئنيح ىلوألاف ؛ انلق ام ليلدلا ىضتقمو ! نورشع ةنسلا نأ

 ( . صيخلت ضعبب . ها . «هيف فنصملا هركذ ام ال (بحتسي)

 عمتجي نأ بحت : نتاملا لوق يف - لاق ثيح « «ةيادهلا» بحاص «فنصملا» 1 هلوقب ىنعو |

 : لاق (نيتميلستب ةحيورت لك « تاحيورت سمج مهمامإ مهب يلصيف ؛ ءاشعلا دعب ناضمر يف سانلا

 . ها «ةنس اهنأ حصألاو ! بابحتسالا ظفل ركذ»

 ظ ! قيفوتلا يلو هللاو « يدنع قيقحتلا e همحر لامكلا هركذ امو
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 ةفاذح نب ةجراخ ثيدح 4 عوطتلا ةالص باب ٩ ةالصلا باتك ۔ ۲

 سيل هنإف ؛ اضعب اهضعب يوقي هنأ الإ «لاقم اهيف قرط هلو « نابح نب اوه ةحئام

 ءادعألا داهج نم ؛ قلي هتقيرطل ةقفاوملا مهتقيرط الإ نيدشارلا ءافلخلا ةنسب دارما

 صخبي ال دشار ةفيلخ لكل ماع ثيدحلا نإف ؛ اهوحنو نيدلا رئاعش ةيوقتو
 ام ريغ ةقيرط عرشي نأ دشار ةفيلخل سيل نأ ةعيرشلا دعاوق نم مولعمو « نيخيشلا
 نم هآر ام ىمس دشارلا ةفيلخلا هسفن هنع هللا يضر رمع مث « هلي يبنلا اهيلع ناك

 ةباحصلا نأ ىلع . لمأتف ؛ ةنس اهنإ : لقي ملو « ةعدب ناضمر ىلايل هتالص عيمجت

 ثيدحلا اولمحي مل مهنأ لدف « لئاسمو عضاوم يف نيخيشلا اوفلاخ مهنع هللا يضر

 يف هتيفلأ حرش ي يف مالكلا يوامربلا ققح دقو « ةَّجُح هولعفو هولاق ام نأ ىلع

 ىلع ةعبرألا ءافلخلا قفتا اذإ هنأ لدي لوألا ثيدحلا امنإ : لاق هنأ عم «هقفلا لوصأ

 ؛ ديلقتلا وه سيل ءادتقالا نأ قيقحتلاو . مهنم دحاو درفنا اذإ ال , ةَّجُح ناك لوق

 . عامجإلا ثحب يف «لفاكلا مظن حرش» يف هانققح امك هريغ وه لب

 هللا نإ : للك هللا لوُسَر 08 لاق « ةفاذُح نب ةجراخ نعو 2 ۹

 ؟هللا َلوُسَر اي يه اسمو : انلق ٠ مّن رح نم ْمُكَلَرْيَخ يه ةالّصب ْمُكدَمأ
 مه »د 2

 الإ ؛ ؛ ةَسْمَخلا هور . «رجقلا ىل ىلإ ءاشعلا ةالّص نيب اَم .رثولا» : لاق
 r ی ےس

 . ُمكاَحْلا هححصو « يئاسنلا

 ه هوحن هاج نع« هيبأ نع« بيعش هى 7 نب ورمع نع E یورو

 : (ةفاذح نبا) وه ميجف فلألا دعب ءارف ةمجعملا ءاخلاب : (ةجراخ نعو)

 ناك « يودع ىشرُف وهو « فلألا دعب ءافف ةمجعم اهدعب لاذف ةلمهملا مضب

 فالآ ةثالثب رمع نم دمتسا صاعلا نب ورمع نأ يور « سراف فلأب لدعي
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 ةفاذح نب ةجراخ ثيدح "4 عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك " 

 نب دادقملاو 3 نب ريبزلاو ةفاذح نب ةجراخ : مهو ةثالشب هدمأف « سراف

 تاقاعت نيح صاعلا نب ورمع أنس يجر هلق رعب لهأ يف و هدادعو

 ىلإو . نيرحخألا دود مالسلا هيلع ىلع نينمؤملا ريمأ ىف هللا رمأ متف« اًمهنع

 ل ا ظلكلا

 رشبلا نم تءاش نمبًايلع تدف ةجراعب ًارمع تدف ْذِإ اهتيلف
 مك دمأ هللا نإ» : غلي هللا e لاق : لاق) نيعبرأ ةنس ةجراخ لتق ناكو

 : لاق ؟هللا لوسر اي يه امو : انلق و . «معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب

 3 ىئاسنلا الإ ؛ ةسمخلا هأور . «رجفلا عولط ىلإ | ءاشعلا ةالص نيب ام . رتولا»

 . (مكاحلا هححصو

 ثيدح « ةفاذح نب ةجراخ ثيدح : هل هجارخإ بيقع يذمرتلا لاق : تلق

 ام ىلع هيبنتلا 'فنصملا نم نسحي ناكف . هيف مهولا قاس مث  ثيدحلا اذه ا )۱( ( ا = 3 أ

 ا هلاق

 . (فعض هيف» : O ) «حتفلا» يف فلؤملا لاقو : تلق )١(

 ٠ فيلا فتور ناع هور لعب سيلا يذمرتلا هلاقو حراشلا هيلإ راشأ يذلا مهولا نإ : تلق (۲) .

 ::ىدسرفلا لاف يفوزلا دشار نب هللادبع وهو - هتاور دحأ نأ وهو ؛ ظفاحلا هيلع هّبني مل كلذلو

 - . «يقرزلا دشار نب هللادبع : لاقف « ثيدحلا اذه يف نيثّدحملا ضعب مهو دقو»
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 ةفاذح نب ةجراخ ثيدح .744  عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك ١

 دادمإلا نإف ؛ «مك دمأ» : هلوقل ؛ رتولا بوجو مدع ديفي ام ثيدحلا يفو ؛ اذه

 ام هب قحلأو هداز اذإ هدمأوإ شيجلا دم : لاقي ‹ هيلع ديزملا يوقي ا ةدايزلا وه

 اذإ ضرألاو جارسلا تددمو « اهحلصي ام اهداز اهدمأو ةاودلا دمو « هرثكيو هيوقي

 . دامسلاو تيزلاب امهتحلصأ

 : لفاونلا ةيعرش ةمكح ىف ةدئاف

 يرادلا ميت ثيدح نم مكاحلاو « هجام نباو « دواد وبأو . دمحأ جرخأ
 تبتك ؛ اهمتأ ناك نإف ؛ هتالص ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ» اع

 يدبعل نودجت له اورظنا : هتكئالمل ىلاعت هللا لاق . اهمتأ نكي مل نإو « ةمات هل
 ىلع لامعألا ذخؤت مث« كلذك ةاكزلا مث ؟هتضيرف اهب نولمكتف عوطت نم
 لوأ» : ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم «ىنكلا» يف مكاحلا هجرخأو . «كلذ بسح

 مهلامعأ نم عفري ام لوأو . سمخلا تاولصلا يتمأ ىلع هللا ضرتفا ام
 عيض ناك نمف« سمخلا تاولصلا هنع نولأسي ام لوأو . سمخلا تاولصلا

 نم ةلفان يدبعل نودجت:له اورظنا : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ؛ اهنم ائيش

 ؛ ناضمر رهش يدبع مايص اورظناو ؟ةضيرفلا نم صقن ام اهب نومتت تاولص
 اهب نومتت مايص نم ةلفان يدبعل نودجت له اورظناف ؛ هنم ًائيش عيض ناك نإف

 يف هتنيب امك ؛ اذه يفوزلا ةلاهج وه دنسلا ةلع اغإو ! لهس اذه يف بطخلاف : تلق =
 . )٤۲۳( «ءاورإلا»

 « «. . . اهولصف « مكداز . . » : ظفلب ؛ حيحص دنسب صاعلا نب ورمع نع دهاش ثيدحلل نكل
 . )٠١8( «ةحيحصلا ثيداحألا» ىفو « قباسلا ردصملا ىف هيلع تملكت دقو
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 ةديرب ثيدح ۔ ۰ عوطتلا ةالص باب 9 ةالصلا باتك " 

 ؛ اهنم ًائيش عيض ناك نإف ؛ يدبع ةاكز يف اورظناو ؟مايصلا نم صقن ام

 ؟ةاكزلا نم صقن ام اهب نومتت ةقدص نم ةلفان يدبعل نودجت له اورظناف
 ؛ لضف هل دجو نإف ؛ هلدعو هللا ةمحرب كلذو « هللا ضئارف ىلع كلذ ذخؤيف

 نم ءيش هل دجوي مل نإو « ارورسم ةنجلا لخدا : هل ليقو « هنازيم يف عضو

 وههو . «رانلا يف فذق مث« هيلجرو هيديب تذخأف « ةينابزلا ترمأ ٠ كلذ

 ٠ بيعش نب ورمع نع دمحأ ىورو) يرادلا ميت ثيدحل ليصفتلاو حرشلاك
 . هحرش هحرشف ةجراخ ثيدح وحن : يأ : (هوحن هدج نع « هيبأ نع

 ا رولا: الكي هللا لوُسَر لاق : لاق هيبأ ْنَع ةد نب هللا دبع نعو - ۰

 هَحُحَصَو نل دنسب دؤاد وُبَأ ُهَجَرْخَأ . (انم سيلف رتوُي مل نمف 0

 . مكاحلا

 . َدّمْحَأ دنع ةَرْيرُه يبأ ْنَع فيعض “هاش هلو

 مث « ةحوتفم ةلمهم ءار اهدعب ةدحوملا مضب : (ةديّرُب نب هللا دبع نعو)

 ةلمهملا ءاحلا مضب - تحل نبا وه « ةحوتفم ةلمهم لادف ةنكاس ةيتحت ةانثم

 تاقث نم هللا دبعو؛ يملسألا ةدحوملا ءابلاو ةيتحتلا ةانثملاو ةلمهملا داصلا حتفو

 نع) اهب تامو ورم ءاضق ىلوتو « نيرخآو بدنج نب ةرمسو هابأ عمس « نيعباتلا
 ل هللا لوسر لاق : لاق) هركذ مدقت « بيصحلا نب ةديرُب : (هيبأ

 دواد وبأ هجرخأ . «انم سيلف ؛ رتوي مل نمف) باجيإلا ةلدأ نم وهف ؛ مزال : يأ

 . يئاسنلاو يراخبلا هفعض « ىكتعلا هللا دبع نب هللا ديبع هيف نأل : (نيل دنسب

 فوقوم هنإ : نيعم نبا لاقو : (مكاحلا هححصو) ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو

 : (قح رتولا» :

۲۲ 



 ةديرب ثيدح _ ۰ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك  ؟

 ؛ رتوي مل نم» : ظفلب هاور : (دمحأ دنع ةريره يبأ نع فيعض دهاش هلو)

 هلاق امك ؛ عطقنم هدانسإو « ثيدحلا ركنم ؛ ةرم نب ليلخلا هيفو « (أانم سيلف

 ىلع لومحم ثيدحلاو « انتقيرطو انتنس ىلع سيل : «انم سيل» : ىنعمو « دمحأ

 . بوجولا مدع ىلع ةلادلا ثيداحألا نيبو هنيب ًاعمج ؛ رتولل ةينسلا ديكأت

 ؛ ةعمتجم ةينسلاب نيلئاقلاو رتولا سوجوب نيلئاقلا ةلدأ ركذأ نأ بسانملا نم ىرأ : لوقأ )١(

 : ادنسو اليلد ىوقألا حيجرت عم , هركف يف اهرصح ئراقلا ىلع لهسي يك

 : بوجولا ةلدأ

 رتوي مل نمف « قح رتولا . انم سيلف رتوي مل نمف « قح رتولا» : ًاعوفرم هريغو دواد وبأ ىور - ١

 . نّسُح دقو . «انم سيلف رتوي مل نمف « قح رتولا . انم سيلف
 نإف ؛ اورتوأ ! نآرقلا لهأ اي» ار ىلع نع  هنسحو  يذمرتلاو ًاضأ دواد قدا وردک

 1 ةزكرلا يحي رت هللا

 «رتولا : معنلا رمح نم مكل ريخ يه « ةالصب مكرمأ هللا نإ» : ًاعوفرم يذمرتلا ىور - ۴

 . هححصو مكاحلا هجرخأو . (رجفلا علطي نأ ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف مكل هللا هلعج

 . «ًرتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» : ًاعوفرم ناخييشلا ىور - ؛

 : ةينسلا ةلدأ

 ةئيهك ؛ متحب رتولا سيل : افوقوم يلع نع هححصو مكاحلاو « هنسحو يذمرتلا ىور - ١

 الو ء متحب سيل رتولا نإ : هجام نبا دنع هظفلو . هي هللا لوسر اهنس ةنس نكلو « ةبوتكملا
 رتو هللا نإف ؛ اورتوأ ! نآرقلا لهأ اي» : لاقو ءرتوأ هلي هللا لوسر نكلو « ةبوتكملا مكتالصك

 ْ . «رتولا بحي

 مويلا يف تاولص سمح» : غلي هللا لوسر لاقف : يبارعألا ثيدح يف ناخيشلا ىور - ؟

 . امهنم (ناميإلا) باتك نم . «عوطت نأ الإ ال» : لاق !؟نهريغ ىلع له : لاقف . «ةليللاو

 = :ًاعوفرم تماصلا نب ةدابع نع هيف يمرادلاو « (رتولا)و « (ةالصلا) يف دواد وبأ ىور - ۴

۳۳ 



 ةشئاع ثيدح ١ عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك  ؟

 لع هللا لوسَر ناك ام : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو _ ١

 ًافافختسا ًائيش نهنم عيضي مل نهب ءاج نمف « دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ» =

 نإ ؛ دهع هللا دنع هل سيلف ؛ نهب تأي مل نمو . ةنجلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هل ناك ؛ نهقحب
 . يبرعلا نبال «يذمرتلا حرش» يف امك ؛ حيحص هدانسإو . «ةنجلا هلخدأ ءاش نإو « هبذع ءاش

 لاق . ةكم قيرطب رمع نبا عم ريسأ تنك : لاق هنأ راسي نب ديعس نع ناخيشلا ىور - ٤

 تلقف !؟تنك نيأ : رمع نبا يل لاقف . هكردأ مث ترترات ترا عبملا تيدح اها دبع

 : تلقف !؟ة وسأ هِي هللا لوسر يف كل سميلأ : هللادبع لاقف . ترتوأف تلزنف « رجفلا تيشخ : هل

 . ريعبلا ىلع رتوي ناك خالك هللا لوسر نإ : لاق ! هللاو ىلب

 . . نميلا ىلإ ذاعم ثعب امهنع هللا يضر سابع نبا نع ًاضيأ ناخيشلا ىور -
 FES . ةليلو موي لك يف تاولص سمح مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف»

 . «يراخبلا» يف (ةاكزلا)و « «ملسم» يف (ناميإلا)

 نهو « ضئارف يلع نه ثالثا : ًاعوفرم سابع نبا نع امهريغو يقهيبلاو دمحأ ىور - ؟
 : يناكوشلا لاق . عباتم هنكلو « فيعض وهو . «رجفلا اتعكرو رتولاو رحنلا : عوطت مكل

 لاقو « هيلع تكسو « متحب سيل رتولا نأ ىلع ًادهاش «كردتسملا» يف مكاحلا ًاضيأ هجرخأو»
 : لاق : ملي ی ا و «رجفلا» : لدب ‹ «ىحضلا اتعكراا : ةياور يف يقهيبلا

 «ررحم نب هللادبع هدانسإ يفو «ىلع مزعي ملو« ىحضألاو رتولاب ترا غال هللا لوسر لاق

 . (رتولا مكيلع بتكي نأ - تيشخ وأ - تهرك ينإ» : ظفلب يزورملا دنع رباج نعو . فيعض وهو
 رتولا : ةنس مكلو ةضيرف ىلع نه ثالث» : ظفلب «طسوألا» يف يناربطلا دنع ةشئاع نعو

 ىلع لدي ام اهيفو « بوجولا ىلع لدي ام اهيف ثيداحألا هذه نأ ملعاو . «ليللا مايقو كاوسلاو

 حرش * راطوألا لين» هباتك نم ا ىهتنا . «بوجولاب دهشي امل ةفراص نوكتف ؛ بوج ولا مدع

 . (رابخألا ىقتنم

 : ضراعملا الول eT ذ ةرهاظلا ثيداح ألا نع ةينسلاب لئاقلا روهمجلا باجأ مث

 حس ترا و اغفر ندا e ل ع هر ) ثيدحلا نع اولاق

 = انتنس ىلع سيل : يأ ؛ «انم سيلف» : هلوقو . )٥۲۸( «رابخألا ىقتنم» . «بجاوب سیلو

۳٤ 



 نابع تيدعت القا عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك  ؟

 ْنَع لاس الف ؛ ًاعَبْرَأ ٍىَلَصُي ؛ ةعكر ةرشع ىدُحِإ ىَلَع ِهرْيَع يف الو « َناَضَمَر

 . ثيداحألا نيب ًاقيفوت ؛ رتولل ةينسلا ديكأت ىلع لومحم وهو ؛ انتقيرطو =
  ثيدحلا يوار هلمح امك « تملع امك ةينسلا ىلع لومحم هيف رمألا نأ : (۲) نعو

 . ديعبب كنع دهعلا امو . خلإ . . . ةنس نكلو : هلوقب اهيلع هنع هللا يضر ًاّيلع : ينعأ

 دم : لاقي ؛ هيلع ديزملا يوقي ا ةدايزلا وه دادمإلا نإف ؛ مهل ال مهيلع ةجح هنأب : )١( نعو

 ء اهحلصي ام اهداز ؛ اهدمأو ةاودلا دمو « هرثكيو هيوقي ام هب قحللأو « هداز اذإ ؛ هدمأو شيجلا

 ةدئاف ركذو « «مالسلا لبس» يف اذك ! دامسلاو تيزلاب امهتحلصأ اذإ ؛ ضرألاو جارسلا تددمو

 . مولعم وه امك ‹« ضئارفلا نم صقني ام ربجت لفاونلا نأ : اهلصاح ؛ لفاونلا ةيعرش ةمكح يف

 هب لدتسا ام ةياغو . هيلإ عجراف ؛ «ريدقلا حتف» يف مامهلا نبا ثيدحلا اذهب لالدتسالا در دقو

 . هنع ناوجلا تعمس دقو « )١( ثيدحلا وه

 رتولا ليللا يف لفنلا يلصي نم لعجي نأ وه هيف رمألا نأ وهف ؛ )٤( ثيدحلا نع باوجلاو
 «قرابملا» يف كلملا نبا لاق كلذلو ! لمأتملا ىلع ىفخي ال امك ؛ هبوجو يضتقي ال اذهو ؛ أرخآ

(۲/) : 

 مزلي هرتو داعأ ولف ؛ هرتو دعب دحاو لفنت دقو باجيإلل ناك ول هنأل ؛ بابحتسالل هيف رمألا»

 ملولو (حيحص ثيدح) «ةليل يف نارتو ال : مالسلا هيلع هلوقل؛ هع یم كلذو«ةراركت

 ا «بابحتسالا نيعتف ؛ أرخآ رتولا نكي مل ؛ هذعي

 امل هتينس ديكأت ىلع لمحيف ؛ - الدنج ضرف اذإ اسأر رتولا ىلإ فرصني هيف رمألا ناك ولو

 . تملع

 ! هتحت لئاط ال امب روهمجلا ثيداحأ نع نولوألا باجأ دقو ؛ اذه

 ! يتقاط ردق ثحبلا دعب ًاباوج هنع مهل دجأ ملف ؛ )١( ثيدحلا امأ

 رتولا بوجو لبق كلذ نوكي نأ لمتحي هنإ :اولاقف ؛ (ه)و (٤)و (؟)و (۲) نع امأو
 ! رذعلل رمع نبا ثيدحو

 هيلعف ؛ سوجولا لبق ناك هنأ ىعدا نمف « لالدتسالا تبثي تبثي ال لامتحالا عم نأ : باوجلاو

 : !؟كلذ مهل ىنأو « خيراتلا نايب

۳o 



 ةشئاع ثيدح ۴١ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا بناتك ۔ ۲

 مث « نهلوطَو َنِهْنْسُح ْنَع لاس الف ؛ًاعَبزَأ يّلصُي مث « نهلوُطَو نهن

 . هيلع قمم . «يبلق ماني الو « ناَماَتَت يتْيَع نإ

 ةدجتسب ُرتوُيَو تاعكر رشَع ليلا نم يّلصُي ناك : اَهْنَع اَمَُّل ةياور يقو

 يف ديزي لج هللا لوسر ناك ام : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 يلصي) اهلوقب اهتلّصف مث : (ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو « ناضمر

 . نايبلا هيلعف هاعدا نمف « رذعلا مدع لصألا نأ : رمع نبا ثيدح نع مهباوج نعو =

 اذهو  ورسخ النمل «لوصألا ةآرم» يف امك ؛ زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت نأ ملعا مث

 . - يسدقملا ةمادق نبال «رظانلا ةضور» ىف امك ؛ هيف فالح ال

 بلط يبارعألا نإف ؛ رتولا بوجو مدع يف ةجح (؟) ثيدح ىف نأ ملعت ؛ اذه تفرع اذإ

 هللا لوسر ربخأ (۴) ثيدحلا يف اذكو . «عوطت نأ الإ ؛ ال» : هباجأف ؟نهريغ هيلع له : نايبلا

 , هبوجوب نولئاقلا هاضتقمب لوقي ال اذهو ةنجلا ىلاعت هللا هلخدأ تءاج امك اهماقأ نم نأ بي

 . هبوجو مدع تبثف ؛ رهتشا دق امك لدبتت ال رابخألاو ؛ ربح وهو
 ةلحارلا ىلع ىلصت ال ضئارفلا نأ ىلع اوقفتا مهنأ وهف ؛ (4) ثيدحلاب لالدتسالا هجوو

 لزني ناك هنأ هنع يور امو . رمع نبا لعف هيلع لدي امك , همدع هيف رهاظلاو هرذع ريغ نم

 . لضفألل بلط وهف ؛ رتولل
 و هتافو لبق ناك ذاعم ثعب نأل ؛ هب لدتسي ام نسحأ نم يناكوشلا هّدع (5) ثيدحلاو

 . اهب ديأتي قبس امك  تاعباتم هل نكل ؛ حص ول بولطملا يف ةلالدلا رهاظ (5) ثيدحلاو

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو
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 ةشئاع ثيدح _ ١ عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا ناتك ۔ ۲

 ديعب وهو « تالصفم اهنأ لمتحيو « رهاظلا وهو « تالصتم اهنأ لمتحي : (ًاعبرأ

 نهنسح نع لأست الف) «ىنثم ىنثم ليللا ةالص» ثيدح قفاوي هنأ الإ

 ةجاح يأف هلثم ىلع بطاخلا ردقي ال هنأ امإ ؛ كلذ لاؤس نع تهن : (نهلوطو

 وأ « هنع لأسي الف ؛ هترهشل نهلوطو نهنسح ملع دق هنأل وأ « لاؤسلا يف هل

 ‹ نهلوطو نهنسح نع لأست الف ؛ اعبرأ يلصي مث) كلذ فصت ردقت ال اهنأل

 ناک هنأك : (؟رتوت نأ لبق مانتأ !هللا لوسر اي : تلقف : تلاق « ًاثالث يلصي مث

 نأ ةشئاع دنع ررقت دق ناك هنأكو ‹ ثالثلا يلصيف موقي مث « عبرألا دعب ماني

 ‹ نامانت ينيع نإ !ةشئاع اي» : لاق) هلوقب اهباجأف هتلأسف ءوضولل ضقان مونلا

 مان نم لك عم لصاح وهو « بلقلا مون ضقانلا نأ ىلع لد : («يبلق ماني الو
 حرص دقو « يل هءوضو ضقني ال مونلا نأ صئاصخلا نم نوكيف ؛ ًاقرغتسم

 : سابع نبا ثيدحبو ثيدحلا اذهب لدتساو ‹ «صيخلتلا» يف كلذب فنصملا

 نإ» : يراخبلا يفو ءًاضوتي ملو « ىلصف ماق مث « خفن ىح « مان إب
 . (هيلع ق قفتم) «مهبولق مانت الو . مهنيعأ مانت ءايبنألا

 ليللا ىف هلي هتالص ةيفيك يف ةشئاع نع تاياورلا تفلتخا دق هنأ ملعا

 ایر رتا یک ین وک یان نينو ی ا یر کا اهددعو
 نع : يأ : (اهنع) نيخيشلا : يأ : (امهل ةياور يفو) هلوق اهدافأ يتلا ةياورلا هذه

 اهيف دوعق ال ةلوصوم اهنأ هرهاظو : (تاعكر رشع ليللا نم يلصي ناك) ةشئاع

 : (كلتف) هعولط دعب : يأ : (رجفلا يتعكر عكريو) ةعكر : يأ : (ةدجسب رتويو)
 تالبث) اعيمج ةالصلا كلتف وأ « رجفلا يتعكر بيلغت ةت عم ليللا يف ةالصلا : يأ

 ىلصي مث« ةعكر ةرشع ثالث ليللا نم يلصي ناك هنأ : ةيلور يفو : (ةغكر ةرشع

۳۷ 



 ةشئاع اثي لح  ”هال ۲ عوطتلا ةالص باب 9 ةالصلا راتك ١

 ظافلأ تفلتخا الو « ةعكر ةرشع سمخ تناكف نيتفيفخ نيتعكر ءادنلا عمس اذإ

 تاياورلا لب ؛ كلذك سيلو « برطضم ثيدح هنأ ضعبلا معز « ةشئاع ثيدح

 نأو زاوجلاا نایبو طاشنلا بسحب ةفلتخم تاقوأو 2( ةدلعتم تاقوأ ىلع ةلومحم

 تربخأ اهنإ : لاقي نأ نسحألاو « هريغ ىف الو : اهلوق هبساني ال اذهو « زئاج لكلا

 . ردانلا نع رابخإ هنأل هفلاخ ام هيفاني الف ؛ كلي هلعف نم بلغألا نع

 ثالث ليللا نم ٍيلصُي هِي هللا لوُسَر ناك : تلاق اهنَعَو

 . اهرخآ يف الإ ءيش يف سلْجَي ال ءسْمَخب كلذ نم روي ةعكر
 الث ليللا نم يلصي غل هللا لوسر ناك : تلاق) ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 A تبث امك ملسي ناك مك ىلع نيبتو اهلصفت مل : (ةعكر ةرشع

 روكذملا ددعلا : يأ : (كلذ نم رتوي) اهلوقب رتولا يف اذه تنيب امنإ قباسلا

 + لو هراتيإ عاونأ دحأ اذه نأك : (اهرخآ يف الإ ءيش يف سلجي ال سمخب)

 . قباسلا اهثيدح هدافأ امك اهدحأ ثالثب راتيإلا نأ امك
 هرتو ىهتناو « قلل هللا ر ا دق لْيَللا لك نم : تلاق اِهْنَعَو _ ۴۳ م ں٤

 . اًمِهْيلَع َقْفَتُم : رحّسلا ىلإ

 : ( علو هلا لوسر رتوأ دق ليللا لك نم : تلاق) ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 : يأ : (امهيلع قفتم . رحسلا ىلإ هرتو فا ا هطسوأو هلوأ نم : يأ
 ل دعب مهلك ركل هار هولا تقل ناي بدلا |ذهو م قيقيدتللا ىلع
 ءاشعلا ةالص نيب ام رتولا» : لاق ثيح ةجراخ ثيدح كلذ ا . ءاشعلا

 . «راهنلا ءوض» ةيشاح يف تدرو يتلا رتولا عاونأ انركذ دقو . «رجفلا عولط ىلإ

۳۸ 



 يلعو ورمع نب هللادبع اثيدح ۲٠٠۰۲۰۲  عوطتلا ةالص باب - ٩ ةالصلا باتك  ؟

 اي» : 1 هللا لور لا: لاق « صاَعلا ُب وِرْمَع نب هللا دّبَع نسعو - 5

 .«لّيللا ماي كرف لْيَللا نم موي ناك «نالَق لم نكت ال !هللا َدْبَع
 ع < و

 ع اي» : هلي هللا لوسر لاق : لاق « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو)

 . (هيلع قفتم . «ليللا مايق كرتف ‹ ليللا نم موقي ناك ؛ نالف لثم نكت ال ! هللا

 هتيمست ىلع فقأ مل : «يرابلا حتف)» يف فنصملا لاق ‹ «نالف لثم» : هلوق

 اذه : يبرعلا نبا لاق « هيلع رتسلل دصقلا اذه ماهبإ نأكو « قرطلا نم ءيش يف

 فتكي مل ابجاو ناك ول ذإ ؛ بجاوب سيل ليللا مايق نأ ىلع ليلد ثيدحلا
 هداتعا ام ىلع ماودلا بابحتسا هيفو « مذ غلبأ همذي ناك لب ؛ ردقلا اذهب هكراتل

 . ةدابعلا عطق ةهارك هنم طبنتسيو طيرفت ريغ نم ريخلا نم ءرملا

 ؛ نآرقلا لهأ اي اورتوأ» : لک هللا لوسر لاق : لاق مالّسلا هيلع يلع نعو)

  ةئزجتلا الو « ماسقنالا لبقي ال هتاذ يف دحاو : يأ ؛ ةياهنلا يف : (رتو هللا نإف

 نيعم الو هل كيرش ال هلاعفأ يف دحاو « لثم الو « هل هيبش ال هتافص يف دحاو

 . (ةيزخ نبا هححصو « ةسمخلا هاور) هلماع نم هلبقيو هيلع بيثي : («رتولا بحي)

 ىلوتي نم ةصاخو « نآرقلا اوقدص نيذلا مهنأل ؛ نونمؤملا نآرقلا لهأب دارملا

 امك هيف رتو ىلاعت هنأب ليلعتلاو « هماكحأو هدودح ةاعارمو هتوالتب موقيو هظفح
 دقو « هيلإ بحأ ناك ةبسانم ىندأ ءيشلا بسان ام لك نأ : ضايع يضاقلا لاق

۳۹ 



 ىلع نب قلطو رمع نبا اثيدح _ ۳۲٣۷۰۲۰۹٦  عوطتلا ةالص باب - 4  ةالصلا باتك  ؟

 . رتولا بوجو مدع ىلع ةلادلا تفلس ىتلا ةلدألل ؛ بدنلل رمألا نأ تفرع

 رخأ اولَعَجا» : لاق فلج يبنلا نأ : اَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 657” 

 رخآ اولعجا» : لاق هلي يبنلا ّنأ : اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 يف فلسلا لكما هنأ“ «يرابلا حتف)» يف :( هيلع ىف: «ارتو ليللاب مكتالص

 نم : يناثلاو « سولج نم رتولا دعب نيتعكر ةيعورشم يف امهدحأ : نيعضوم
 وأ « ءاش ام لفنتيو لوألا هرتوب يفتكي له ليللا نم لفنتي نأ دارأ مث « رتوأ

 ؟ال وأ ءرخآ رتو ىلإ جاتحي له اذه لعف اذإ مث « لفنتي مث « ةعكرب هرتو عفشي

 ناك قي هنأ : ةشئاع نع ةملس ىبأ قيرط نم ملسم دنع عقوف : لوألا امأ

 ملعلا لهأ ضعب هيلإ بهذ دقو « سلاج وهو « رتولا دعب نيتعكر ليللا نم يلصي
 رخآ رتوأ نمي اي (ارتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» : هلوق يف رمألا لعجو

 هلمحو « رجفلا اتعكر امه نيتروكذملا نيتعكرلا نأب كلذب لقي مل نم باجأو  ليللا
 . . ًاسلاج لفنتلا زاوجو رتولا دعب لفنلا زاوج نايبل كلذ لعف هي

 هرتو ضقني الو ,دارأ ام ًاعفش يلصي هنأ ىلإ رثكألا بهذف : يناثلا امأو

 : وهو ثيدحلاب المع لوألا

 ةالك هللا لوُسَر تعمس : لاق هن هللا ىضر ىلع نب قلط نعو _- ۷

 . . َناّبح نبا هححّصو « ةثالثلاو ُدّمَحَأ هاور . «ةليل ىف نارتو ال» : لوقي

 ىلع لدف : (نابح نبا هححصو « ةثالثلاو دمحأ هاور . «ةليل ىف نارتو ال»

30 



 بعك نب ىبأ ثيدح 4 عوطتلا ةالص باب -4 ةالصلا باتك  ؟

 مل هنإف الإو ؛ هلعف رهاظ ىلإ رظن اذهو « ءاش ام ًاعفش ىلصي لب ؛ رتوي ال هنأ

 رمع نبا نع يور دقو « أرخآ هلعفي ام وه « دحاو رتو الإ قبي مل لوألا هرتو عفش

 مث « عفشاف مونلا الو ء. حبصلا فاخت ال تنك اذإ : كلذ نع لثس امل لاق هنأ

 . رتوأ مث ٠ كل ادب ام لص

 رتوي هلي هللا لوُسَر ناك : لاق « هنع هللا يضر بُعك نب يبأ َنَعَو - ۸
 م كلاس رس

 : ١[ : نورفاكلا] «َنوُرفاكلا هيأ اي لق و « ١[ : ىلعألا] 4ىَلْعألا كبر مس | حّبس# ب
 : دارو ُيَئاَسَّنلاَو « َدْواَد وُيَأَو دمخ ُهاَوَر . ١[ : صالخإلا] 4دحأ هللا وه لفل و

 . نهرخآ يف الإ ُمّلَسُي الَو

 : يأ : (رتوي لي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر بعك نب يبأ نعو)

 ةءارق دعب ىلوألا يف : يأ : (4ىلعألا كبر مسا حبس# ب) رتولا ةالص يف أرقي
 هللا وه لق#و) اهدعب ةيناثلا ىف : ا : (#نورفاكلا اهيأ اي لق#و) ةحتافلا

 يأ : (دازو < يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور) اهدعب ةثلاثلا يف يأ : (« دحأ

 دقو « ثالثب راتيإلا ىلع ليلد ثيدحلا : (نهرخآ يف الإ ملسي الو) يئاسنلا

 دقو « مكاحلا هححص « ةريره يبا نع وهو ؛ (ثاللثب اورتوت ال» : ثيدح هضراع

 هجو انمدق دقو « ثالثب رتولا ةيهارك ةشئاعو « سابع نبا نع مكاحلا ححص

 . هيف نيعتي الف ؛ تفرع امك هعاونأ دحأ ثالثب رتولا مث « عمجلا

 : اولاق ‹ ةلوصوم ىلصت ثالثلاب راتيإلا نييعت ىلإ ةيوداهلاو ةيفنحلا تبهذف

  هادع اميف اوفلتخاو « زئاج ةلوصوم ثالثب راتيإلا نأ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نأل

 . تفرع امك ؛ عامجإلا ةحص مدعب مهيلع درو « عامجإلاب ذخأ هب ذخألاف

٤١ 



 يردخلا ديعس ئىبأو ةشئاع ائيدح "50.864 عوطتلا ةالص باب 54  ةالصلا باتك - ١

 يف ةروم لك : هيف « ةَشْئاَع نع ؛ هوْحَن ّيِذِمْرَتلاَو  دواد يبألو 9
 . نيتذوعُملاو ء[٠ صالخإلا] €دحأ هللا وه لق# ةريخألا يفو « ةعكَر

 ةشئاع نع) ا ثيدح وحن : یا : (هوحن يذمرتلاو « دواد يبألو)

 امك ةيناثلاو ىلوألا نم (ةعكر يف) نورفاكلاو حبس نم : (ةروس لك : هيفو
 : نيل ةشئاع ثيدح ىف : (نيتذوعملاو . «دحأ هللا وه لقإ» ةريخألا يفو) هانيب

 نب ىيحي ثيدح نم ينطقرادلاو نابح نبا هاورو « يرزجلا أفيصخ هيف نأل
 . حلاص هدانسإ : ل ةشئاع نع ةرمع نع ديعس

 نبا ىورو « نيتذوعملا ةدايز نيعم نب ىيحيو دمحأ ركنأ : يزوجلا نبا لاقو
 تیر داسا ؛ سجرس نب هللا دبع ثيدح نم ًادهاش هل نكسلا

 اوُرتْوَأ» : لاق هي يبنلا نأ هنع هللا يضر يردُخْلا ديعّس يبأ نعو - ٣

 . ملسم اور. «اوُحِبْصُت نأ لبق

 ل رتو الف ؛ رتوي ملو ‹ َحّبّصلا َكَرْذَأ نم» : ناّبَح نبالو

 لبق اورتوأ» : لاق غلي يبنلا نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 : (نابح نبالو) حبصلا لبق رتولا نأ ىلع ليلد وه : (ملسم هاور . «اوحبصت نأ
 وهو : («هل رتو الف ؛ رتوي ملو « حبصلا كردأ نم») ديعس ىبأ ثيدح نم : يأ

 . تقولا جورخ دعب رتولا عرشي ال هنأ ىلع ليلد

 ةنسلا هتتاف هنإف ؛ ًادمعتم هكرت نم دارملا ذإ ؛ الف هؤاضق حصي ال هنأ امأو
 فلّتسلا نم ةعامج نع رذنملا نبا ىكح دقو « هكرادت هنكمي ال هنإ ىتح « ىمظعلا

 مايق ىلإ ىقبيف يرارطضالا هتقو امأو « يرايتخالا هتقو رجفلاب جرخي يذلا نأ

۲ 



 رمع نباو رباجو ديعس يبأ ثيداحأ 6785785١" عوطتلا ةالص باب 5 ةالصلا باتك - ۲

 : هلوق وهو ثيدحلا همكح نيب دقف ؛ هيسنو هرتو نع مان نم اًمأو « حبصلا ةالص

 ؛ ُهّيسّن وأ ءرثولا نع ع مان نم : ل هللا لوُسمَر لاق : لاق هتعو_- ١

 . يئاستلا الإ ٌةَسْمَحلا ُهاَوَر . (َركذ وأ « َحَّبْصَأ اذِإ لصين

 ءرتولا نع مان نم» : كِل هللا لوسر لاق : لاق) ديعس يبأ نع : يأ : (هنعو)

 وأ امئان ناك ثيح « بترم رشنو فل : («ركذ وأ « حبصأ اذإ لصيلف ؛ هيسن وأ

 وأ «هرتو نع مان نم نأ ىلع لدف : (يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور) ًايسان ناك اذإ ركذ

 ؛ ظاقيتسالا دنع اهب يتأي هنأ اهيسن وأ « ةضيرفلا نع مان نم مكح همكحف هيسن

 . اهيسن وأ ‹ ةضيرفلا نع مان نميف تفرع امك ءادأ هنأ سايقلا وأ ءركذلا وأ

 نأ فاخ نَم» : قلل هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر رباَج نعو ۳۲

 ؛ ليلا رخآ روق ةرخآ مَ نأ عمط ْنَمَو لو رتول ؛ ليلا رخآ نم َموُقَي ال
 . ملسم هور . (لَضفأ كلذو ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف

 : غلو هللا لوسر لاق : لاق) « هللا دبع نبا وه : (هنع هللا يضر رباج نعو)

 هرخآ موقي نأ عمط نمو « هلوأ رتويلف « ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاخ نم»

 : (ملسم هاور . «لضفأ كلذو , ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نإف ؛ ليللا رخآ رتويلف

 هتوفي الئل.همّدق موقي ال نأ فاخ نإ نكلو « لضفأ رتولا ريخأت نأ ىلع ةلالد هيف

 ناال لك لتر اده ىلإ اذه ىلإ هفلكلا نم ةعامج بهذ نقو< الف
 . راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم اهدهشت ةدوهشم ليللا رخآ ةالص نوك ىنعمو

 علط اَذِإ) : لاق هلي ّيِبَّنلا نع « اًمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 5
 عوُلُط َلْبَق اوُرتؤأف ءرثولاَو لْيَللا ةالّص لك ْتَقَو بَهَذ دقف ؛ٌرْجَفلا

۳ 



 رمع نبا ثيدح 5 عوطتلا ةالص باب - 4 00 ةالصلا باتك ۲

 . ُيَذمَرَتلا اور . «رجفلا

 ؛ رجفلا علط اذإ» : لاق كيب يبنلا نع « اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 فطع (رتولاو) هيف ةعورشملا لفاونلا : يأ : (ليللا ةالص لك تقو بهذ دقف

 لبق اورتوأف) هفرش نايبل هيلع هفطع ؛ ليللا ةالص نم هنإف ؛ ماع ىلع صاخ

 : («رجفلا عولط

 ؛ ليللا ةالص ا هنأ نايبو « هنأشب ةيانعلا ةدايزل راتيإلاب الا صيصختف

 يسانلاو مئانلا نأ ؛ ديعس يبأ ثيدح ىف مدقتو < ليللا ىاهذب هتقو بهذي هنإف

 . اذهل صصخم وهف ركذتلا دنع يسانلاو « حبصأ اذإ ةظقيلا دنع رتولاب نايتأي

 وردا ويقل رتولا كرت نم ىلع للا تاه كولا تقوي اع ا دار نأ نيف
 مل اذإ قلي هللا لوسر ناك : ةشئاع نع يذمرتلا هاور ام مونلل كلذ كرت يفو

 يتنث راهنلا نم ىلص « هانيع هتبلغ وأ « مونلا كلذ نم هعنم ليللا نم لصي
 : (يذمرتلا هاور) تاف امل هكرادت هنأكو « حيحص نسح : لاقو « ةعكر ةرشع

 . ""ظفللا اذه ىلع هب درفت دق ىسوم نب ناميلس : هبيقع لاقو : تلق

 لا دقوا ائيش هيف حراشلا الو فنصملا ركذي ملو , تونقلا ىلع مالكلا يقب : لوقأ )١(

 ؟هدعب مأ عوكرلا لبق وه له : هيف
 نب ديوس نع ينطقرادلا هاور اال لو يعفاشلا يناثلا ىلإو « ةيفنحلا لوألا ىلإ بهذف ٠
 . رتولا رخآ يف ل هللا لوسر تنق : ن ع : لاق ةلفغ
 . كلذ نولعفي اوناكو

 يف نيلرقأ تاملك لل هللا لوسر ينملع : O دس لورا

 . خلإ . . . تيده نميف يندها مهللا : دوجسلا الإ قبي ملو يسأر تعفر اذإ يرتو

۱ 
٤٤ 



 رمع نبا ثيدح ۔ ۳ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا باتك " 

 رتوي ناك وڳ هللا لوسر نأ : بعك نب يبأ نع هجام نباو هدنسب يئاسنلا هاور ام ةيفنحللو =
 نأل ؛ هيف حدقي ال نايفس اهب درفت ةدايزلا هذه نوكو « هجام نبال ظفللا . عوكرلا لبق تنقيف
 . ةلوبقم ةقثلا  عوكرلا لبق تنقيو : يهو - ةدايزو « ةقث نايفس

 لك يبنلا نأ : دوعسم نب هللادبع نع  هدنسب هل «تونقلا باتك» يف بيطخلا جرخأ دقو

 . عوكرلا لبق تنق
 . هنع تكسو «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هركذو

 . عوكرلا لبق اهيف تنق ثالثب لِي يبنلا رتوأ : سابع نبا نع «ةيلحلا» يفو
 لبق تونقلا لعجيو « تاعكر ثالثب رتوي ناك هِي يبنلا نأ : رمع نبا نع «يناربطلا» يفو

 «حتفلا» نم . ىهتنا . حيحص وأ نسح امإ اهنم لك قرطب ريثك رفاضت هيف لصح دقف

 . اصخلم « «ريبكلا ىبلحلا»و

 اج ينطقرادلا هاور ام ةضراعم اّمأو . ةفلتخلا رابخألل نيرمألا الك زاوج ىلوألا لعلو : لوقأ

 رتولا يف نوتنقي اوناك يب يبنلا باحصأو دوعسم نبا نأ : ةمقلع نع هدنسب ةبيش يبأ نبا هاور

 . . هضراعي ام عم ىتأيس امك هفعضل حلصي الف « عوكرلا لبق

 يف ناك ميلعتلا نأ لمتحيف مومعلا ىلع ةلالد هيف سيل هنأب نسحلا ثيدح نع باوجلا امأو

 رجلا تزف نيب قلعت او« هضاب صه ويش فأ تأ نكد ىذلا رها كلذ
 يف تونقلا نأ ىلع هب مهلالدتسا يف نسحلا ثيدح مومعب اوذخأ دقف كلذ عمو !؟رتولا تونقو

 . )٤١١( «ريبك ىبلح» ! باجع ءىشل اذه نإ ؛ ةنسلا رئاس

 يفف ؛ هدعب وأ عوكرلا لبق تونقلا نوك يف فلتخا 7 هنأ ملعاو : «دوبعملا نوع» يف لاقو

 . عوكرلا دعب هنوكب حيرصتلا يقهيبلا دنع ثيدحلا قرط ضعب .

 ‹ «حيحصلا» يف يراخبلا دنع يور دقو « يمازحلا ةبيش يبأ نب ركب وبأ كلذب درفت : لاقو

 نب يبأ ثيدح نم يئاسنلا دنع تباثف عوكرلا لبق امأو « «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو

 نبا ثيدح ىف ًاضيأ تباثو . هيف تونقلا ركذ دواد وبأ فعضو « ىزبأ نب نمحرلادبعو بعك
 = ۰ . ةبيش يبأ نبا دنع  مدقتملا  دوعسم

 هه



 يَلَصُي وي هللا ُلوُسَر ناك : تاق اهنع هللا يضر ةشئاَع نسعو - 5
 . ملسُم هاور . هللا ءاش ام ديرو « اعبْرَأ ىحّضلا

 ىحضلا يلصي فلک هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ‹ ىحضلا ةالص ةيعرش ىلع لدي اله : (ملسم هاور . هللا ءانش اه كوف اعا

 : ةريره ىبأ ةياور نم «نيحيحصلا» ىف اذهو « ناتعكر : ليقو « عبرأ اهلقأ نأو

 (ىحضلا ىتعكرو»

 ةعبرألا ءافلخلا لعف : ىلوأ عوكرلا دعب هنوك دضعيو : لاق . فيعض وهو : يقارعلا لاق =
 > . ثيداحألاو ٠ كلذل

 ركب وبأو ةعكرلا دعب تنقي ناك ل هللا لوسر نأ : سنأ نع رصن نب دمحم ىور دقو

 . سانلا كرديل ؛ ةعكرلا لبق تنقف نامثع ناك ىتح « رمعو

 . «ىقتنملا ىلع قيلعتلا» يف دماح دمحم هركذ . ها . ديج هدانسإو : ىقارعلا لاق

 ملو ‹ (59١ص) ب ا ا ا اا

 . ليلد هبوجو ىلع مقي
 . هل لضأ الو تبثي مل« «كرتو يف اذه لعجا» : نسحلل غلي هلوق نم «ةيادهلا» يف امو

 : هلوق وهو هيف رمألا ةغيص توبث ىلع فقوتم تونقلا بوجو : مامهلا نبا لاق كلذلو
 تبني ملف ؛ هب ملعأ هللاو  خلإ «. . . لعجا»

 يف ام امهلوق ديؤيو . تونقلا بوجوب لوقلا فعضب (70) يفو )۴١۹( يف ًاضيأ حرصو
 تونقلا نع لئس هنأ ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع هدنسب جارسلا ىور : ينيعلل «يراقلا ةدمع»
 . ىهتنا . ةيضام ةنس : لاق بزاع نب ءاربلا انثدح : لاقف ؟رتولا ىف

 . ملعأو مكحأ ىلاعتو هناحبس هللاو « وهسلا دوجس هيلع بجي ال يلصملا هكرت اذإ اذه ىلعف"
 . تونقلا ةينس ىلع لادلا ربخلا نايب : «رهاوجلا» يف («لزبلا لاو

٤٦ 



 ةشئاع ثيدح 6 عوطتلا ةالص باب - 8 ةالصلا باتك ۲ ۔

 : لاق ‹ هلعفب ديكأتلا دجوي يذلا لقألا ركذ هلعل : ديعلا قيقد نبا لاقو

 ةبظاوم مدعو « ناتعكر اهلقأ نأو ىحضلا ةالص بابحتسا ىلع ليلد اذه يفو

 سيلو « لوقلا ةلالدب لصاح هنأل ؛ اهبابحتسا يفاني ال اهلعف ىلع لڪ يبنلا

 قي يبنلا بظاو ام نكل « لعفلاو لوقلا ةلدأ هيلع رفاضتت نأ مكحلا طرش نم

 . ىهتنا . هيلع بظاوي مل ام ىلع جرم هلعف ىلع

 : لاوقأ ةتس تغلبف لاوقألا ميقلا نبا عمج دقف ؛ اهمكح امأو

 ال : ثلاثلا « ببسل الإ عرشت ال : يناثلا « ةبحتسم ةنس اهنأ : لوألا

 ‹ اهيلع بظاوي الف ؛ ةرات اهكرتو ةرات اهلعف بحتسي : عبارلا « الصأ بحتست

 ركذ دقو « ةعدب اهنأ : سداسلا « تويبلا ىف اهيلع ةبظاوملا بحتسي : سماخلا

 نبا لا يي ما نتن ير نان رن تام كنود

 : هلوق هدافأ يذلا اهثيدح اذه ةشئاع ثيدح ضراع دقو « معن « ديعلا قيقد

 ؟ىَحضلا ىَلَصُي لي هللا لوُسَر ناك له : تلئثس اهنأ : اَهْنَع هلو _ ٥

 . هبيغم نم ءيجَي نأ الإ ءال : تاق
~~ © 

 ةَحْبُس طق يَّلِصُي ولع هللا لوُسَر ْتْيَأَر ام» : اهنع هللا يضر اَهْنع هلو

 . (اَهُحّبْسأل يّنِإَو « ىحُتملا

 لوسر ناك له : تلئس اهنأ) ةشئاع نع : يأ : (اهنع) ملسمل : يأ : (هلو)

 لد لوألا نإف : (هبيغم نم ءيجي نأ الإ ءال : تلاق ؟ىحضلا ىلصي هيب ر

 ‹ راركتلا ىلع لدت اهنإف ناك ةملك هيلع لدت امل« ًامئاد اهيلصي ناك هنأ ىلع

 عمج دقو « هبيغم نم هئيجم لاح ىف الإ اهيلصي ال ناك هنأ ىلع تلد ةيناثلاو

۷ 



 : : مقرأ نب ر ليز ثيدح ٦ عوطتلا ةالص باب 4 ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 اذإو « ًابلاغ لب ؛ ًامئاد ماودلا ىلع لدت ال «اذك لعفي ناك» ةملك نأب امهنيب
 نع اهفرص يناثلا ظفللا نإف ؛ انه امك هنع اهتفرص هفالخ ىلع ةنيرق تماق
 ةالص اهتيؤر يفن . (هبيغم نم ءيجي نأ الإ ءال» : اهلوقب تدارأ اهنأو ماودلا

 اهغلب امع رابخإ لوألا ظفللاو . تقولا كلذ يف الإ اهلعفي هرت مل اهنأو ىحضلا

 أ: (هلو) هلوق اذه فَّعضي هنأ الإ . ىحضلا ةالص كرتي ناك ام هنأ يف

 أ : (اهنع) ىلوأ ناك امهلو : لاق ولف « هظفلب يراخبلا يف ًاضيأ وهو « ملسل
 بايو سعوا كي هللا لوسر تيأرام) ةشئاع

 . اهل قلي هلعفل اهتيؤر تفنف : (اهحبسأل ينإو) هتلفان : يأ ؛ ءابلا نوكسو

 هلعف نمو اهيلع ثحلا نم اهغلب ام ىلإ دانتسا هنأك اهلعفت تناك اهنأ تربخأو

 . ذئنيح ضراعتت ال اهظافلأف اهل هي

 دبع نبا لاقو « اهيلع مواد : يأ ؛ اهحبس هتيأر ام : اهلوقب دارملا : يقهيبلا لاقو
 يهو ملسم هب درفنا ام نود « اهتابثإ ةياور وهو ناخيشلا هيلع قفتا ام حجريو : ربلا

 هتبثأ يذلا عوقولا مدع مزلتسي ال كلذل ةشئاع ةيؤر مدعو : لاق ءاهيفن ةياور

 . همالك ىنعم اذه . اهريغ

 : «نيحيحصلا» ىف ةريره يبأ ثيدح اهتابثإ يف هيلع اقفتا امو : تلق

 e ب يب يفو « ىحضلا يتعكر كرتي ال نأب هِي هاصوأ
 ظ ا يا

6: ° 

 ةالّص» : لاق ا 1 ٠ هنع هللا يضر مَقْرَأ نب : ديز نعو 5

 . يذمرتلا هور «لاصفلا * ضمت نيح َنيِباَوَألا

4۸ 



 سنا ثیدح 51 عوطتلا ةالص باب - 4 ةالصلا باتك ۲

 لک هللا لوسر نأ هنع هللا يضر مقرأ نب ديز نعو)

 نيح) تاريخلا لعفو بونذلا كرتب ىلاعت هللا ىلإ عاجرلا : باوألا : (نيباوألا

 ‹ ءاضمرلا نم قرتحت : يأ ؛ اهرسكب تضمر نم ميملا حتفب : («لاصفلا ضمرت

 دنع نوكي كلذو « هريغو لمرلا ىلع سمشلا عوقو نم ضرألا ةرارح ةدش وهو
 يمس ةقانلا دلو وهو « ليصف عمج : لاصفلاو . داحلا اهريثأتو سمشلا عافترا

 . اددع اهل ركذي ملو : (يذمرتلا هاور) همأ نع هلصفل كلذب

 ! د السر نأ نا تا نم رازبلا جرخأ دقو

 هذه ةالصلا بحتست كنإ هللا لوسر اي : ةشئاع تلاقف « راهنلا فصن دعب ىلصي

 ةمحرلاب اهيف ىلاعتو كرابت رظنيو « ءامسلا باوبأ اهيف حتفت» : لاق ؟ةعاسلا

 ىسوسمو ميهاربإو حونو مدأ اهيلع ظفاحي ناك ةالص يهو . هقلخ ىلإ

 . تاعكر عبرأ اهنأ ةريثك ثيداحأ تدروو . كورتم وار هيفو . (ىسيعو

 ىَّلَص ْنَم» : قلي هللا لوُسَر لاق : لاق « ُهْنَع هللا يِضَر سّنأ نعو - ۷
 اور . هةّنَجْلا ا ی ی ی ير

 تو

 ىحضلا ىلص نم» : ذالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يصر شنا 9

 يذمرتلا هاور . «ةنجلا ىف بهذ نم ارصق هل هللا ىنب ؛ ةعكر ةرشع يتنث
 : لاق « رمع نبا نع رازبلا جرخأو « فيعض هدانسإو : فنصملا لاق : (هبرغتساو

 ) خلل هللا لوسر هنع تلأس امع ىنتلأس : لاق !ىنصوأ « هامع اي : رذ يب أل تلق

 اعبرأ تيلص نإو « نيلفاغلا نم بتكت مل , نيتعكر ىحضلا تيلص نإ» : لاقف

۹۹ 



 ةشئاع ثيدح ۳٣۸ عوطتلا ةالص باب - 4 200,0 ةالصلا باتك-؟

 اينامث تيلص نإو « بنذ كقحلي مل اتس تيلص نإو « نيدباعلا نم تبتك
 هيفو . «ةنجلا يف تيب كل ينب ةرشع يتنث تيلص نإو « نيتناقلا نم تبتك

 : لاقو « «تاقثلا يف نابح نبا هركذو « هريعو متاح وبأ هفعض ؛ ءاطع نب نيسح

 . لاقم نع ولخت ال ثيداحأ نابلا يفو « سلديو عطخي

 ‹ يتب كلي هللا َلوُسَر لَخَد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 4

 . (هحيحصا يف ناّبح نبا هاور . تاعکر يناَمث ىحضلا ىلصَف

 , هلي هللا لوسر لخد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ةياور مدقت دقو : ((هحيحص» يف نابح نبا هاور . تاعكر ينامث ىحضلا

 . ىحضلا ةحبس ىلصي ی هتأر ام اهنأ : اهنع ملسم

 ‹ ةيؤرلا تفن اهنأب امهنيب عمجو « اهتيب يف هتالص هيف تتبثأ ثيدحلا اذهو

 يضاقلا راتحاو « ةياورب اهل تبث هنكلو « هرت مل اهنأ زوجي اهتيب يف هتالصو
 يف اهتلفغ زاوجل اهتيب يف ناك نإو « كلذ يف دعب الو ء هجولا اذه ضايع

 .. بجاولا وه نكمأ امهم عمجلاو « ةافانم الف ؛ تقولا

 ظ :ةدئاف

 لصافم ىلع حبصت يتلا ةقدصلا نع ئزجت اهنأ ىحضلا ةالص دئاوف نم '

 نم ملسم هجرخأ امل ؛ الصفم نوتسو ةئامثالث يهو « موي لك يف ناسنإلا
 . «ىحضلا اتعكر كلذ نم ئزجيو» : هيف لاق يذلا رذ يبأ ثيدح



 رمع نبا كي دع - ۹ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠
 يء

 : ب :هّللا لوُسَر :O امه هللا يضر َرَمُع نُ هَللاِدبَع ْنَع - ۳۹

 هيلع ( ق «ةجرد نيرشعو عبسب ذقلا ةالص نم ٌلَضْفَأ ةَعامَجلا ةالص»

 . «اءزُج نيزشعَو سمخبا)) : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع اًمِهلَو

 : (ةَجّرد» : لاقو ٍديعس يبأ نع يراخُبلل اذکو

 ةالص)» : لاق ا هللا لوسر نأ : اًمهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع)

 نيرشعو عبسب ) درفلا : ةمحعللا لاذلاو ءافلاب : (ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا

 . (هيلع قفتم . «ةجرد

 سمخب» : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع) نيخيشلا : يأ : (امهلو)
 فا : (اذكو) «ةجرد نيرشعو عبسلا : هلوق نع اغ 1 («اءزج نيرشعو

 ايفو : («ةجرد» : لاقو ديعس نأ نع يراخبلل) «نيرشعو سمخب» ظفلبو

 . ءزج نع

 ةشئاعو سنأ مهنم نيروكذملا ةثالثلا ريغ ةباحصلا نم ةعامج هاورو

 . تباث نب ديزو ديز نب هللا دبعو ذاعمو بيهصو

 : لاقف رمع نبا الإ «نيرشعو انيك اولاق هاور نم ةماع : يذمرتلا لاق

 موهفم نإف ؛ ةافانم الو « «نيرشعو اسمح اهيف ةياور هلو ‹ (نيرشعو ةعبس)»

 وأ « نيرشعلاو عبسلا ةياور تحت ةلخاد نيرشعلاو سمخلا ةياورف دارم ريغ ددعلا
 . اهب هللا لضفت ةدايز هنأو « رثكألاب ربخأ مث « ًالوأ اددع لقألاب يي ربخأ هنأ

 ها



 ةريره يبأ ثيدح _ ٠" ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك ۲

 نمل سمخلاو « دجسملا يف ىلص نم ىلع ةلومحم عبسلا نأ موق معز دقو
 . هريغ يف ىلص

 تابسانم ىدبأ نم مهنمو « هبيرقل سمخلاو دجسملا ديعبل عبسلا : ليقو

 اهيلع سيل ةينيمخت لاوقأ يهو « «يرابلا حتف» يف فنصملا اهافوتسا تاليلعتو

 ءرخآلا نع امهنم دحاو لكب ربع هنأل ؛ انه دحاو ىنعمب ةجردلاو ءزجلاو

 .. "ىدارف ةالص نيرشعو عبسب ةعامجلا ةالص نأو « ةالصلاب امهريسفت درو دقو

 لاق دقو ءاهبوجو مدع ىلع ليلد هيفو « ةعامجلا ىلع ثح ثيدحلاو

 ظ : هلوقب نيلدتسم ءاملعلا نم ةعامج اهبوجوب

 يذلاو» : لاق ول هللا لوس هنع هللا يضر هريره يبأ نعو 2 3

 اهل نْذوُيَ ة ةالّصلاب رم مث بطتْخُبف بطَحب مآ نأ ُتْمَسَه دق هديب يفت

 قّرَحُأف « ةالّصلا َنوُدَهْشَي ال لاجر ىلإ فلاخأ مث« سالا ٌمُوََف ًالُجَر رْمآ مث

 وأ :ًانيمَس ًاقْرَع جَ هنأ مُهٌدَحَ أ ملعب هديب يسفن يذّاَو  ْمُهّتوُيُب مهل

 . يَراَخْبْلل ظفللاو هيلع قفنُم . «ءاشعلا دهشل نْيَتَسَح نْيَئاَمْرم

 د ناک هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ءاسقإلاو « مسقلا باوج : (تممه دقل) هفرصت تحتو هكلم يق : يأ : (هديب

 رم

- 

 ن ٠

 عا ىف لج ةالص» طفل كلذ يف عيرصاا «نيحيحصلا» يف ةريره يبأ ثيدحو )۱(

 . «افعض نيرشعو اسمح هقوس يفو هتيب يف هتالص ىلع فض

o۲ 



 ةريره يبأ ثيدح _ 3٠ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 بطحيب رمآ نأ) ةعامبجلا كرت نع ًارجز هركذي ام نأش مظع نايبل قلي هنم

 مث« سانلا ميف الجرارمآ مث اهل ندو يف ةالصلاب رمآ مث« بطتحيف

 ىلإ) هنع باغ اذإ هاتأ : يأ ؛ نالف ىلإ فلاخ : «حاحصلا» يف : : ("فلاخأ

 مهيلع فرخ ان ةا ا نرحب ا: والا ندا لاحد

 ةلمهملا حتفب : (اقْرَع دجي هنأ مهلحأ ملعي ول هديب يسفن يذلاو « مهتويب

 ةينثت : (نيتامرم وأ , انيمس) محل هيلع ناك اذإ مظعلا وه فاق مث « ءارلا نوكسو

 نم ةاشلا يفلظ نيب ام يهو « ميملا حتفت دقو « ةنكاس ءارف ميملا رسكب "!ةامرم

 ةعامج هتالص : يأ : («ءاشعلا دهشل) نسحلا نم نيتلمهمب : (نيتنسح) محللا

 . (يراخبلل ظفللاو) نيخيشلا نيب : يأ : (هيلع قفتم)

 ؛ مهريغ اهب ماق دق ْذِإ ؛ ةيافك ال ًائيع ةعامجلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 . مرحم لعف وأ« بجاو كرت ىلع الإ ةبوقع الو « ةبوقعلا نوقحتسي الف

 ةميزخ نباو روث وبأو دمحأو يعازوألاو ءاطع بهذ : نيع ضرف اهنأ ىلإو

 .. ةيرهاظلا هب تلاقو يناعلا وا تملا لهآ نو6 ناجم ناور الا ناز

 )١( مهفلخ نم مهيتآ : يأ .

 فرط وهو يار ثيدحلا ىف امك ؛ نيقفانملا قح ىف كلذ لاق هنأ نيخيشلل ةياور يف (۲)

 قافن دارملا نأ «حتفلا» يف ظفاحلا ررق نكلو , اهيلإ راشملا ةياورلا يف (ثلاشلا) ثيدحلا اذه

 . «ةلع مهل تسيل مهتويب يف ا اموق نتا مث» : ةياور يف هلوق ليلدب رفكلا قافنال ةيصعملا

 (175/5) «ةدعلا» يف حراشلا هديأو اراعا يف ىلصي اغنإو « هتيب يف ىلصي ال قفانملا نإف

 . رهاظلا وهو روجولا ىلع لدي ثيدحلا نأ ىلإ لامو

 . «سوماقلا» يف هوحنو . اهيفلظ نيب ام : ليقو « ةاشلا فلظ ةياهن (۳)

o 



 ةريره يبأ ثيدح - 5 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 لك نأ نم هراتخي ام ىلع ءانب ةالصلا ةحص ىف طرش اهنإ : دواد لاقو
 نم اهل دب ال ةيطرشلا نأل ؛ اذه هل ملسي ملو « اهيف طرش وهف ةالصلا يف بجاو

 . طرش ريغ ةبجاو اهنإ : هريغو 'ادمحأ لاق اذلو « ليلد

 بهذ هيلإو « ةيافك ضرف اهنأ يداهلا بهذمل اليصحت سابعلا وبأ بهذو
 . ةيكلاملاو ةيفنحلا نم ريثكو « ةيعفاشلا يمدقتم نم روهمجلا

 ةنس اهنأ ىلإ رصانلاو هابحاصو ةفينح وبأو هللاب ديؤملاو يلع نب ديز بهذو
 | '/ ةدكؤم

 الإ نوكت ال ةغلابلا ةبوقعلا نأل ؛ يابلا ثيدحب بوجولاب لئاقلا لدتسا

 اي : لاق هنأ موتكم مأ نبا ثيدحك ثيداحألا نم هريغبو « ضئارفلا كرت ىلع

 ا لل ل ا ا

eلاق «؟ةماقإلا عمستأ» : لك لاق « ةعاس لك دئاق ىلع ردقأ  : 

 "نابح نباو ك ةميزخ ياو "دمحأ هجرخأ . «(اهرضحاف» : اا

 ثيداحألاو . ارس ولو < اهتأف» : لاق « معن : لاق . «؟ناذألا عمستأ» : ظفلب

 اص

 )١( ةياور يف .

 رخآلاو نسح امهدحأ نيدانسإب « هجام نباو دواد وبأ اذكو )٤۲۳/۳( دنسملا يف (۲)

 «؟ءادنلا عمست له» هجام نباو دواد يبأ ظفلو (55705571) «دواد يبأ حيحص» رظنا . حيحص

 تاياورلا رئاس اهتفلاخل ؛ ةذاش يهف «؟ةماقإلا عمستأ» : ةياور ام« )١//١151( مكاحلا ةياور وهو

 . قايسلل اهتنيابمو

 دراوم)) يف هسي مل يمثيهلا نأل ؛ ا ثيدح نم هوري مل نابح نبا نأ رهاظلا (۳)

 . (۳۷۲) مقر ىتآلا ةريره يبأ ثيدح هل دهشيو . روكذملا ظفللا هيفو « رباج ثيدح نم الإ «نآمظلا

 نك



 ةريره يبأ ثيدح 3 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك ١

 قلطأ دقو « سابع نبا ثيدحو « موتكم مأ نبا ثيدح ىتأيو « ةريثك هانعم يف

 : اولاقو « «ةعامجلا ةالص بوجو باب» : هلوقب هبوبو اهيلع بوجولا يراخبلا
 يبنلا لعف اهبوجو طقسأ دق ناكل ةيافك ضرف تناك ول ذإ ؛ نيع ضرف يه

 . اهل هعم نمو غي

 ؛ ًاماع هنع ىهنلا تبث د لق ناک نإو « هنإف ؛ رانلاب تابوقعلا يف قيرحتلا امأو

 . صاخ اذهف

 مايق ىلع ءانب « نيع ضرف اهنإ لاق نم ةلدأ ةيافك ضرف اهنأب لئاقلا ةلدأو

 . ةيافكلا ضرف ىلإ نيعلا ضرف ىلع ةلدألل فراصلا

 ال اب ثيدحلا اذه نع تاباوجلا يف مالكلا ةينسلاب نولئاقلا لاطأ دقو

 لک هلعفي مل هنأ ليلدب ؛ ةقيقحلا ال رجزلا جرخم جرخ هنأ اهبرقأو « يفشي

 ر ةعامجلا ةالص» : ةريره ا ثيدح ىف كي هلوقب ةينسلاب لئاقلا لدتساو

 جس

 ريغ ىدارفلا تناك ولو « ةليضفلا ىف اكرتشا دقف ؛ «ذفلا ةالص نم لضفأ

 تبثأف . «امكلاحر ىف امتيلص اذإ» : ثيدحو ًالصأ ةليضف اهل تناك امل ةئزجم

 "ىتأيسو ةعامج تناك اذإ اهنأ نيبي ملو « امهلاحر يف ةالصلا امهل

 وه عناملا نوكي نأ لامتحال ؛ هيلإ اوبهذ ام ىلع لدي ال هلعف مدع نإف ءرظن هيف : تلق )١(

 ءيربلا ةذخاؤم زوجي ال هنأ عرشلا يف ررقت ام وهو « ةنسلا كرت ىلع رجزلا نم اوركذ ام ريغ ءيش
 ءاسنلاك ةعامجلا مهيلع بجت ال نم نيفلختملا تويب يف ناك هنأ كش الو « مرجملا بنذب

 ؛ ثيدح ىنعملا اذه يف يور دقو « مهيف ديعولا ذيفنت نم عناملا وه اذهف « مهريغو لافطألاو

 . هدانسإ حصي ال هنكل

 ) . . ودب ىف ةثالث نم ام» : ثيدحو « قيرحتلا يف دوعسم نبا ثيدح 6
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 ظ ةريره يبأ ثيدح 0١ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص ساب - ٠ ٠١ ةالصلا باتك  ؟

  ٌةالَص َنيقفاَلا ىلع ةالّصلا ُلَقْنَأ» : فلي هللا ُلوُسَر لاق : لاق ُهْنَعَو 0
 ظ َقْفَتُم . (ًاوُبَح ولو ءامُهْوَنأل امهيف ام َنوُمَلْعَي ولو ءرجفلا ةالّصَو ءاشعلا

 نلعب" !ةالصلا لقثأ» : قالك هللا وسر لا لاق) ةريره يبأ : ی (هنعو)

 - ةالصلا ىلإ اوماق اذإ نيذلا مهنإف ؛ ةليقث مهيلع اهلك ةالصلا نأ هيف : (نيقفانملا
 ةحارلا تقو يف اهنأل : (ءاشعلا ةالص) مهيلع لقثألا نكلو « ىلاسك اوماق

 الو ‹ ينيد عاد مهل سيلو « مونلا تقو يف اهنأل : (رجفلا ةالصو) نوكسلاو

 «امهب نايتإلا مهيلع فخيو « امهنايتإ ىلع مهثعبي ىتح « امهرجأب قيدصت
 ةدهاشم مدعل ؛ فتنم نولصي هلجأل يذلا ءايرلا يعادو ‹ ليللا ةملظ يف امهنألو

 ىف ىفتنا امك امهنم ىنيدلا ثعابلا ىفتناف « ليلقلا الإ ؛ سانلا نم هنوءاري نم

 ىلإ ًارظان كي لاق اذلو  امهريغ ىف يذلا يويندلا ثعابلا ىفتنا مث « امهريغ

 رجألا نم امهلعف 52 (امهيف ام نوملعي ولو) مهدنع ينيدلا ثعابلا ءافتنا

 ىبصلا وبحك : يأ ؛ًاوبح اوشم ولو : يأ : («ًاوُبَح ولو) دجسملا ىلإ : (امهوتأل)

 يفو « تسالا ىلع : ليقو « بكرلا ىلع فحزلا وه : ليقو « هيتبكرو هيدي ىلع
 ةياور يفو . «هيلجرو هيدي ىلع اوبح ولو» : ىناربطلا دنع ةمامأ بأ تثيدح

 (”(ًافحز وأ ءًاوبح ولو» : ظفلب ايفا هدنع رباج

 امهيلإ ىتأ ؛امهيف ام ملع اذإ نمؤلا نأو , امهيلإ نايتإلا ىلع غيلب ثح هيف

 )١( قايسلا هيلع لدي امك ؛ ةعامجلا ةالص : يأ .

 )۲( «هحيحص» ىف ًاضيأ نابح نبا هاور )  478دهاوشلا ىف نسح دنسب (دراوم .

 هك



 ةريره يبأ ثيدح - ۲ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 اب هقيدصت مدع الإ نايتإلا اذه نيبو قفانملا نيب لاح ام هنإف ؛ لاح يأ ىلع

 . (هيلع قفتم) امهيف

 ا ل لب يبتلا ىت : لاق هنعو -

 عَمْسَت له» : لاقف هاعد ىَلَو املف « هل صخر ؛ دجلملا ىلإ يندوقي ئاق يل

 ملسم ةاوز < «(ْبجأف» : : لاق« معن : لاق (؟ةالصلاب ءاَدّنلا

Ny 

 تدرو لق ( ىمعأ لجر نل يبنلا ىتأ : لاق) ةريره يبأ نع : أذ (هنعو)

 دئاق نو سيل !هللا لوسر أي : لاق) موتكم مأ نبا هنأو ىرخألا ةياورلا هريسفتب

 ىلو املف) دجسملا نايتإ مدع ىف : يأ : (هل صخرف ؛ دجسملا ىلإ يندوقي

 « معن : لاق «؟ةالصلاب) «ةماقإلا» : ةياور يفو : (ءادنلا عمست له» : لاقف هاعد

 '(ملسم هأور ٠ «بجأف» : لاق

 . ةباجإلاب هرمأف ٠ معن : لاق ؟ءادنلا عمست له

 نكي مل ؛ هعمس اذإو « هل ًارذع كلذ ناك ؛ ءادنلا عمسي مل اذإ هنأ هموهفمو

 -ولا ديقي نأ ي غيبتي نکلا ًانيع ةعامحلل ناجيإلا ةلدأ نم ثيدحلاو

 :يراخبلل )٠١١/۲( «ةّدٌعلا» يف حراشلا هازعو (5/1) (هحيحص» ىف ةناوع وبأاذكو )١(

 رفعج وبأ هيفو هححصو هيلإ راشملا ظفللا كاذب (؟١/5417) مكاحلا هجرخ امنإو « مهو وهو « متأ ظفلب

 رظنا ‹ دمحأ دنع ةقث وهو ملسم نب زيزعلادبع هعبات نكل هظفح ءوسل فيعض وهو يزارلا
 . ۷٠١( مقر) «ريغصلا يناربطلا» ىلع يقيلعت

 ها/



 ةريره يبأ ثيدح 1 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك - ؟

 امو « هل سابع نبا ثيدحو ىمعألا ثيدح دييقتل ؛ ءادنلا عماس ىلع ًانيع

 . ديقملا ىلع لمحي ثيداحألا نم قلطأ

 ليلدلاو « ةيافك وأ « ائيع ةعامجلا بوجو ىوعدلا نأ ملعاف ؛ اذه تفرع اذإو

 روضح بوجو ىلع الد اغإ امهو « ىمعألا ثيدحو قيرحتلاب مهلا ثيدح وه
 ولو « ةعامجلا بوجو نم صخأ وهو « ءادنلا عماسل هدجسم ىف غلي هتعامج

 نم رظنا : هل لاقلو « ىمعألل كلذ غلي نيبل ؛ ًاقلطم ةبجاو ةعامجلا تناك

 الو ‹ قلي هتعامج نورضحي ال مهنإ : نيفلختملا يف لاقلو « كعم يلصي

 . ةجاحلا تقو نع هريخأت زوجي ال نايبلاو ‹ مهلزانم يف نوعمجي

 عماس ىلع ًانيع لي هتعامج روضح بوجو ىلع تلد اغإ ثيداحألاف
 "!ًانيع الو « ةيافك ةعامجلا قلطم سوجو ىلع ال « ءادنلا

 اذه نإف ؛ رذع هل ناك نإو ‹ روضحلا نع ءادنلا عماسل صخري ال هنأ هيفو

 ديري ناك نإو « مّلَسُمَف ًالثم تويبلا يف بجت ال ةعامجلا نأ كلذب ديري حراشلا ناك نإ )١(
 روضح بوجو ىلع لدت امنإ ثيداحألا نأو « اهيف نذؤي ىتلا دجاسملا ىف ًاضيأ'بجت ال انهنأ
 ضعب نإف ؛ انيب ًافلكت فلكتو « ةعجنلا دعبأ دقف - همالك رهاظ وه امك  طقف و هتعامج

 مكحلا ص اصتخا ىلع لذي ام اهيف سيلف قل هدجسم يف ةدراو تناك نإو ةمدقتملا ثيداحألا

 سوفنلا ضعب ىلع ةعامجلا ةالص لقث يه ةّلعلا نأ ىلع اصن نوكي داكيل اهضعب نإ لب « هب

 مكتويب يف متيلص مكنأ ول : دوعسم نبا لوق مومعلا ىلع لدي امو « ميظعلا اهرجأ نع مهتبغرو
 هديؤيو « ملسم هاور . متللضل مكيبن ةنس متكرت ولو « مكيبن ةنس متكرتل فلختملا اذه يلصي امك

 مهيلع ذوحتسا دق الإ ةالصلا مهيف ماقت ال ودب يف الو ةيرق يف ةثالث نم ام» : وي هلوق

 نسح هدنسو يبهذاا هقفاوو هححصو مكاحلاو دمحأ هجرخأ . «ةعامجلاب كيلعف ‹ ناطيشلا

 . اهب ىوقتي ىرخأ قيرط هل نكل

 : م



 سابع نبأ ثيدح 5١1075 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص بابد ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . نذإ هرذعي ملف ًادئاق دجي ال هنأو رذعلا ركذ

 ابوجو ال ًابدن ةباجإلاب هرمأ هنكلو « رذعلل تباث هل صيخرتلا نأ لمتحيو
 . روضحلا يف حورلا نم .هبلق يف هدجي امب رفتغت ةقشملاو « كلذ يف رجألا زرحيل

 : هلوق - رذعلا عم : يأ - بدنلل رمألا نوكل لديو

 عمس ْنَم» ' لاق هلو يتلا نَع اًمهنع هللا يضر ساَّبَع نبا نعو 07
 ينطقرادلاَو هجام نبا هاور . رع نم الإ ُهَل ةالص الف ؛ تأي ملف ءادّتلا

 23 قرارت 0 ا س ا ے8 توم

 : هفقو مهضعب حجر نكل ملْسُم طش ىلع ُهداَنْسِإَو ب مكاَحلاَو َناّبح باو

 ءادّثلا عمَس نّم» : لاق لي يبتلا نع اًمُهنع هللا يضر ساَبَع نبا نعو)

 نابح نباو ينطقرادلاَو هحاف نبا هاَوَر . «رذُع نم الإ هَل الص الف ؛ تأي ملف

 ر سو

 . (ةققو ْمهضْعَب حجر نكلا ملن طْرَش ىلع هدانا « ما او

 نم الإ : ةدايز هيف فوقوملاو « اعف 000 ةي قيرظ نم جرا ثيدحلا

 . ةبعش باحصأ رثكأ نع هفقو مكاحلا نإف ؛ "ر

 عمس نم) . ا هر ىسوم نا ثيدح نم («ريبكلا» يف يناربطلا ا

 هيف : : ىمثيهلا 3 ل لا ل ل ا ا

 عام هفعضو « يروثلا نايفسو ةبعش هقثَو ؛ عيبرلا نب سيق

 : لاق ؟رذعلا امو : اولاق : ةدايزب دواد وبأ روكذملا سابع نبا ثيدح جرخأ دقو

 )١( «كردتسملا» رظنا . هريغو مكاحلل ةياور يف ًاضيأ عوفرملا يف ةتباث يه لب : تلق )145/1(

 (دواد ىبأ يحس وأ (٥۰) :5

 ۰ يبهذلا هقفاوو هححص و جا قيرط نم )۲4/۱( مكاحلا هأور ركل 60
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 دوسألا نب ديزي ثيدح 715 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 "7فيعض دانسإب . «ىلص يتلا ةالصلا هنم هللا لبقي مل : ضرم وأ « فوخ»

 . نيع ضرف اهنإ : لوقي نمل ةجح وهو « ةعامجلا دكأت ىلع ليلد ثيدحلاو
 لّرن هنأو « ةلماك : يأ ؛ «هل ةالص الف» : هلوق لوؤي ةنس اهنإ : لوقي نمو

 . ةغلابم تاذلا يفن ةلزنم لامكلا يفن

 رطملا : اهنمو « دواد يبأ ثيدح ىف ام : اهنم ةعامجلا كرت يف راذعألاو

 نأ هل سيلف ؛ ةهيركلا حيرلا تاوذ نم هوحن وأ « ًاثارك لكأ نمو « ةدرابلا حيرلاو
 نم اهلكأ نم مزلي امل ؛ اهنع ىهنلا نوكي نأ لمتحيو : ليق ؛ دجسملا برقي

 لعل نكلو « ةضيرفلا كرت نم هل ببست امل ؛ ًامثآ اهلكآ نوكيف ؛ ةضيرفلا تيوفت
e Se 

 ۰ ةعامج اهيلصيف « تيبلا يف

 لو هلا لوسَر عم ىلّص ُهَنأ : هنع هللا يضر دوُسألا نب د ليزي نعو 34

 ؛ مهب اَعَدَف الصب مل نیلُجَرب وه اذإ ؛ : قل هللا ُلوَُر یلص املف , حبصلا ةالص

 : الاق ««؟اَنَعَم ايَّلَصُت نأ اًمُكَعَبَم امه : اَمُهَل لاقف « امُهْصْئاَرَف دعزت مهب ء ءيجف

 امتْكرْدَأ مث ءامكلاحر يف امُتْيَلَص اذ . الع الف» : لاق ءاًنلاَحر يف اَيَلَص د
 © 2ع م ل

 ل رع ا تار و 7

 هل ظفللاو دمحأ هاور. «ةلفان امكل اهنإف ؛ هعم ايلصف ؛ لصي ملو « مامإلا

 اذهب هازعف هللا همحر حراشلا مهو دقو « قباسلا ردصملا يف هتنيب ام ىلع « لاق امك وهو )١(

 . ظفاحلا هركذ يذلا ظفللاب (455 مقر) هدنع وه اغإو « ًاضيأ نابح نبال )١75/7( «ةدعلا» يف ظفللا

 دق سانلا دجوف « ةالصلا ديري ةنيدملا ىحاون نم لبقأ غلي هللا لوسر نأ : ةركب ىبأ نع (۲)
 «طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا 8 ش مهب ىلصف هلهأ عمجف هلزنم ىلإ لامف «اولص

 . )٥/۲(( «عمجملا» يف اذك . تاقث هلاجرو



 دوسألا نب ديزي ثيدح "14 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . يذمرتلاو َناّبح نبا ُهَحَحَّصَو « ةّثالثلاو

 دوسألا نب ديزي رباج وبأ وه : (هنع هللا يضر دوسألا نب ديزي نعو)
 « يرماعلا : لاقيو « يعازخلا : لاقيو « دملاو واولا فيفختو ةلمهملا مضب ؛ ىئاوُسلا
 ىلص هنأ) نييفوكلا يف هثيدحو , فئاطلا لهأ يف هدادعو « رباج هنبا هنع ىور

 نم غرف : يأ : ( لَ هللا لوسر ىلص املف ‹ حبصلا ةالص هلي هللا لوسر عم

 : (دعرت امهب ءيجف ءامهب اعدف) هعم : يآ : (ايلصي مل نيلجرب وه اذإ) هتالص

 ةبادلا بنج نيب يتلا ةمحللا يهو « ةصيرف عمج : (امُهّصئاَرْف) ةلمهملا مضب
  امكعنم ام» : امهل لاقف) «ةياهنلا» ىف هلاق ؛ فوخلا نم فجرت : يأ ؛ اهيفتكو

 ءارلا حتفب ؛ لحر عمج : (انلاحر يف ائيلص دق : الاق « «؟انعم ايلصت نأ

 : لاق) لزنملا هب انه دارملا نكلو « هريغ ىلع قلطيو « لزنملا وه ‹ ةلمهملا نوكسو
 ايلصف ‹ لصي ملو « مامإلا امتكردأ مث ء امكلاحر يف امتيلص اذإ . العفت الف»

 : («ةلفان امكل) ةضيرفلا امهتالص دعب مامإلا عم ةالصلا : يأ : (اهنإف هعم

 هاور) ربخلا قالطإل ؛ ىدارف وأ . ةعامج تيلص ءاوس ىلوألا يه ةضيرفلاو

 داز : (يذمرتلاو ""نابح نبا هححصو « ةثالثلاو « هل ظفللاو - 1

 مهلك ؛ نكسلا نبا هححصو « ىنطقرادلاو مكاحلاو» : «صيخلتلا» يف فنصملا

 . «هيبأ نع دوسألا نب ديزي نب رباج نع ءاطع نب ىلعي قيرط نم
 نب ديزي نأل : ىقهيبلا لاق « لوهجم هدانسإ : يدقلا يف يعفاشلا لاق

 نم ىلعي : تلق . "ىلعي ريغ وار رباج هنبال الو « هنبا ريغ وار هل سيل دوسألا

.)555( )١( 

 )۲( ينطقرادلا هجرخأ « ةيقب هيلإ قيرطلا يف نكل ؛ ريمع نب كلملادبع وهو ىلعي ريغ وار هل )٠١١( .
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 دوسألا نب ديزي ثيدح 7174 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . ىهتنا . "'هريغو يئاسنلا هقثو رباجو « ملسم لاجر

 "عادولا ةَّجَح يف « فيخلا دجسم يف عقو ثيدحلا اذهو

 نأ دعب « يلصيس وأ يلصي هدجو اذإ مامإلا عم ةالصلا ةيعورشم ىلع لدف
 امك ؛ ةلفان ىرخألاو ؛ ةضيرفلا ىه ىلوألاو « ىذارف وأ « ةعامج ىلص دق ناك

 : تيدا هب حرص

 ديؤملاو يلع نب ديز اذه ىلإ بهذو « ىلوألا ضفر ىلإ جاتحي ال هنأ هرهاظو
 . يعفاشلا لوق وهو « لآلا نم ةعامجو

 ال ؛ ةضيرفلا يه ةيناشلا نأ ىلإ يعفاشلا لوق وهو « كلامو يداهلا بهذو
 ةالصلا تئج اذإ» : لاق غبي هنإ : رماع نب ديزي ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ

 ‹ ةلفان كل نكت ؛ تيلص دق تنك نإ ؛ مهعم لصف « نولصي سانلا تدجوف

 . «ةبوتكم هذه

 فلاخم وه : يقهيبلا لاقو ‹ هريغو يوونلا هفعض « فيعض ثيدح هنأب بيجأو

 يف ىلص يتلا لعجيلو» : ظفلب ينطقرادلا هاورو ‹ حصأ وهو « دوسألا نب ديزي ثيدحل

 نم دب ال لوقلا اذه ىلعو ‹ ةذاش ةفيعض ةياور هذه : ىنطقرادلا لاق . «ةلفان هتيب

 . ةحيحص « ةيناثلا نم هغارف طرشب : ليقو « ةيناثلا يف هلوخد دعب ىلوألل ضفرلا

 لص» رذ يب ثيدح هل دهشيو « (00) «دواد يبأ حيحص» يف هتدروأ كلذلو : تلق (1)
 4ها/ مقر) ةعبرألاو ةناوع وبأو ملسم . «ةلفان كل اهنإف لصف مهعم اهتكردأ نإف اهتقول ةالصلا

 . ةلفانلا ركذ هيف سيل نسح دنسب نجحم نع )٠١١/١( أطوملا يف دهاش ةّصقلل « (هنم

 . حيحص اهدنسو (ىنمب) دواد يبأل ةياور ليلدب (۲)
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 دوسألا نب ديزي ثيدح 714 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 رمع نبا لوقل ؛ ءاش امهيأب بستحي "!ىلاعت هللا نأ : ثلاث لوق ىعفاشللو

 امهيأب "بستحي ىلاغت هللا ىلإ كلذ اغإ ؟كيلإ كلذ وأ : كلذ نع هلأس نل

 ا” «أطوملا» ىف كلام هجرخأ . ءاش

 نبا نع « امهريغو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ اب بابلا ثيدح ضروع دقو
 . «نيترم موي يف ةالص اولصت ال» : هعفري رمع

 نأ ىلع ال ‹ ةضيرف امهنأ ىلع كلذك يلصي نأ هنع يهنملا نأب هنع باجيو

 . ادرفتم نرم ام هلص ل ةارلا وأ «ةلفاث امها دحإ

 . يعفاشلا بهذ هيلإو اهلك تاولصلا يف كلذ مومع بابلا ثيدح رهاظ مث

 يهنلل ؛ الف ؛ رصعلاو حبصلا امأ « ءاشعلاو رهظلا الإ داعي ال : ةفينح وبأ لاقو

 اعفش تراص اهداعأ ولف ؛ راهنلا رتو اهنألف برغملا امأو ء امهدعب ةالصلا نع

 Se سا

 . اهداعأ

 )١( ءاش امهيأب هللا بستحي هنأ : (31/197/1) «يبرغملا حرش» يفو (۲/۱۰۲) ةطوطخلا يف اذك .

 ىنعملا يف اهتقفاومل « ‹ حصألا وهو «امهتيأ لعجي» : «حرشلا» يفو . ةطوطخلا يف اذكو (۲)

 . «أطوملا» ةياورل

 يضر رمع نبا نأ رهظيو « حيحص هدنسو . (ءاش امهتيأ لعجي» : ظفلب ( ١( 68 ص ١ج) 6و9

 نب ديعس نب نامثع نع )۱۸۷/١( يواحطلا ىور دقف « يأرلا اذه ىلع ًارقتسم نكي مل هنع هللا

 مث هتيب يف رهظلا لجرلا ىلص اذإ هلأسأ رمع نبا ىلإ ةريره يبأ نب ررحُم ينلسرأ : لاق عفار يبأ

 . ىلوألا هتالص : رمع نبا لاقف ؟هتالص امهتيأ مهعم ىلصف نولصي سانلاو دجسملا ىلإ ءاج

 . حيحصلا ثيدحلا هتقفاول هلبق يذلا نم ىلوأ وهو حيحص ةهدذئس
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 ةريره يبأ ثيادح 7 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ةالصلا باتك ۔ ؟

 ديزي ثيدح ىف لب ؛ كلامو ةفينح وبأ هلاق ام فالخ يف رهاظ ثيدحلاو

 اا يكرم وكلا حبصلا ة ةالص يف ناك كلذ نأ دوسألا نبا

 E E سحر دج
 امتإ» : ویک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرشه يبأ نعو - ٥

 عكر اذإو ءَرّبكُي ىّتح « اوُربكُت الو ءاوُرّبكف ربك اذإف ؛ هب مَنْ مامإلا لعُج

 : اولوقف ؛ ُهَدِمَح ْنّمل هللا عمس :لاق اذإو « َعكْرَي ىّتح « اوُمكْرَت الو « اوعکزاف

 دس ىتيح اوُدُجْسَت الو ءاودجساف جس اذإو « ُدْمَحْا كَانَ مهلا

 - ةاؤر. نيم ادوكت اوُلَصَف ًادعاق ىلص اذإو «ًاماّيِق اوُلِصَف ًامئاق ىلص اذإو

 ظ : «نّيحيحصلا» يف ُهّلِصَأَو « ُهَظْفَل اذهو « َدْواَد وُب

 ظ لعُج اغإ» : فلک هللا لسو لاق ناقد للا يضر ةريره يبأ نعو)

 لقتل ريبكتا سعيت اقلطموأ رجالا ى ك اذإق دج ول مالا

 يف امك طرشلا موهفم هدافأ امل ًاديكأت هداز : (رّبكي ىّتح , اوربكت الو , اوربكف)

 ىّتح : يأ : (عكري ىتح . اوعكرت الو ء اوعكراف عكر اذإو) ةيتآلا لمجلا رئاس

 هللا عمس : لاق اذإو) ظفللا نم ردابتي امك هنم غرفي ىّتح ال عوكرلا يف ذخأي

 دوجسلا يف ذخأ : (دجس اذإو « دمحلا كل انبر مهلا : اولوقف ؛ هدمح نمل
 اذإو « امايق اولصف امئاق ىلص اذإو « دجسي ىتح « اودجست الو « اودجساف)

 « لاحلا ىلع بصنلاب اذكه : («نيعمجأ ًادوُعُق اولصف) رذعل : (ادعاق ىلص

 اديكأت عفرلاب « «نوعمجأ» : ىلع تاياورلا رثكأو « يراخبلا يف ةياور يهو

 . ((نيحيحصلا» يف هلصأو , هظفل اذهو « ''دواد وبأ هاور) عمجلا ريمضل

 1 )\€/۲( «حتفلا» يف ظفاحلا هلسحو ؛ حيحص هدانسإو 3 تلق )1
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 ةريره يبأ ثيدح 0 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك ١

 متْوملا هزواجتي ال « هب اتم هنوكب فاصتالا ىلع ًاروصقم مامإلا لعج ديفي اغنإ

 . هتفلاخم ىلإ

 . عابتالاو ءادتقالا : مامتئالاو

 عباتلا نأش نمو « مامإلاب ىدتقيل ؛ ةمامإلا ةيعرش نأ ىلع لد ثيدحلاو

 بقاري لب ؛ هفقوم ىف هيلع مدقتي الو « هيواسي الو , هعوبتم مدقتي ال نأ مومأملاو

 نم ءيش ىف هفلاخي ال نأ كلذ ىضتقمو « هلعف وحنب اهرثأ ىلع ىتأيو هلاوحأ

 . هرخآ ىلإ «. . . ربك اذإف» : هلوقب كلذ ثيدحلا لصف دقو « لاوحألا

 ءيش يف هفلاخ نمف ؛ ركذ ام ىلع ميلستلاك هلاوحأ نم ركذي مل ام ساقيو

 ؛ مارحإلا ةريبكت يف فلاخ نإ هنأ الإ « كلذب هتالص دسفت الو « مثأ دقف ؛ ركذ ام

 ؛ ًامامإ هلعجي مل هنأل ؛ هتالص هعم دقعنت ال اهنإف « مامإلا ةريبكت ىلع اهميدقتب

 . ًامامإ هذاختاو هب ءادتقالا ناونع ىهو  هدعب اهب لوخدلا ذإ

£ 

 ةداعإب هرمأي ملو «رامح سار هةتا لعجي هللا نأب هدوحس وأ « هعوكر يف مامإلا

 . هل ةالص ال هنإف : لاق الو « هتالص

 قياس قزم كفو ماال هتفلاخمب ةالصلا داسف مدع ىلع لدتساو

 مامإلا ةين تفلتخا اذإ اهنأ لدف « ةينلا يف ةاواسملا طرتشي مل ثيدحلا مث

 رخآلاو ًارصع اذه يوني وأ « الفن رخآلاو ًاضرف امهدحأ يوني نأك - مومأملاو

 ىلع مالكلا يتأيو ؛ ةيعفاشلا تبهذ هيلإو « ةعامج ةالصلا حصت اهنأ  ًارهظ
 . ذاعم ةالص ىف رباج ثيدح ىف كلذ
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٥ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك ۲

 لوقيو « مامإلا هلوقي يذلا هنأ لدي ؛ «هدمح نمل هللا عمس لاق اذإو» : هلوقو

 لكلاو « «مهّللا» : فذحب دروو «واولا ةدايزب درو دقو « دمحلا كل انبر ّمهّللا : مومأللا

 . ًادئاز ىنعم ناديفي امهنأل ؛واولا ةدايزو «ّمهّللا» : ةدايزب لمعلا حجرألاو « زئاج

 لفو « عيمستلا درفنملاو مامإلل عرشيو . اولاق 4 ةيفنحلاو ةيوداهلا مهو 4 ديمحتلاو

 . اذه انمدق

 چ : متؤملا لوقيو 4 درفنملاو مامإلا امهليب و 1 دمحمو فس وي وبأ لاقو

 ادرفنم هرهاظو « كلذ لعفي ناك 2 : هنأ : ةريره يبأ ثيدحل ؛ هدمح نمل هللا

 ظ , ةردان تؤم 0 هتالص نإف ؛ ااا

 يبأ ثيدح يف يذلا نإف !؟متؤملا لمشي هنأ ىلع ليلدلا نيأف : هيلع لاقيو

 > كيسي هنآ أله ر

 4 درفنملاو و امهنيب مم هنآ نع يعازوألاو يروثلاو ىج مامإلا بهذو

 | خلإ ). ملا اولوقف» : هلوق نم مهفي ْذِإ ؛ بابل ثيدح موهفمل ؛ متؤملا دمحيو

 . كلذ الإ متْوملا لوقي ال هنأ

 هدا ان لایک اقلطم ىلصملا امهنيب عمجي هنأ نول يعفاشلا بهذو

 ظ : لاق ؛ عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ناك قلو هنأ : ىفوأ يبأ نبا ثيدح نم ملسم

 موهع رهاظلاو : لاق . ثيدحلا 4 «دمحلا كل انبر ملل 2 هدذمح خرم هللا عمساا

 . «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : غلي لاق دقو « ادرفنمو ةعامج هتالص لاوحأ

 لدي 3 ظفللا ىف ركذلا مدع ذإ ؛راصتقالا ىلع تاياورلا رئاس ةجح الو
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 ةريره يبأ ثيدح - ٥ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا ںاتک  ؟

 لدي ال« «هدمح نمل هللا عمس : مامإلا لاق اذإ» : هلوقف ؛ ةيعرشلا مدع ىلع

 لدي ال ۰ «دمحلا كل انبر : اولوق» : هلوقو ‹« (دمحلا كلو انبر» : هلوق يفن ىلع

 هتياكح يف ىفوأ يبأ نبا ثيدحو « هدمح نمل هللا عمس : متؤملا لوق يفن ىلع

 . اهل ضراعم ريغ لوقلا نأل ؛ ةلوبقم يهو « ةدايز قي هلع

 هب درفني ملف « امهريغو نيريس نباو ءاطع نع لوقلا اذه رذنملا نبا ىور دقو
 كل انبر : هلوقو « هسأر عفر دنع هدمح نمل هللا عمس : هلوق نوكيو . يعفاشلا

 . هباصتنا دنع دمحلا

 دوعقلا يف مامإلا ةعباتم بجي هنأ ليلد « «نيعمجأ ًادوعق اولصف» : هلوقو

 سراف لف هنأب هليلعت درو دقو « مايقلا ىلع هتردق عم مومأملا دعقي هنأو «رذعل

 نولعفتل افنآ متلك نإ» : لاق وَ هنإف ؛ مامإلا دوعق عم مايقلا : يأ ؛ مورلاو

 بهذ دقو . «اولعفت الف ؛ دوعق مهو مهكولم ىلع نوموقي ؛ مورلاو سراف لعف

 . امهريغو قحسإو لبنح نب دمحأ كلذ ىلإ
 فلخ مئاقلا ةالص حصت ال اهنأ ىلإ مهريغو كلامو ةيوداهلا تبهذو

 hl : هلوقل ؛ ادعاق الو امئاق ال ؛ دعاقلا

 هوعباتت الو ‹ مكمامإ ىلع اوفلتخت ال» : 0
 اار

 : هلوق تدذلجو الو ( باتك ىلإ هدذئس ملو« ىضاقلا حرش نيف اذك . (دوعقلا ىف

 . رظنيف ثيدح ىف :٠ (دوعقلا ىف هوعباتت الو)

 يف هعباتي الو ء دعاقلا فلخ مئاقلا ةالص حصت اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 « جرخ نيح امايق هتوم ضرم ىف غلي هللا لوسر باحصأ ةالصل : اولاق ؛ دوعقلا

 0 هرمأل اسا كلذ ناكف . هراسي نع دعقف ةالصلا حتتفا دق ركب وبأو
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 ةريره يبأ ثيدح - ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك - ؟

 ""شحج نيح هتالص يف ناك كلذ نإف ؛ ةريره يبأ ثيدح يف سولجلاب
 . يعفاشلا هررق اذك ؛ هب لمعلا نيعتف « نيرمألا رخآ اذه ناكف . همدق تكفناو

 . اهتحص يف فلتخي مل سولجلاب اهيف مهرمأ يتلا ثيداحألا نأب بيجأو

 ناك له ؛ اهيف فلتخا دقف ؛ هتوم ضرم ىف غلي هتالص اّمأو , اهقايس ىف الو

 ناك هنأ ىلع الإ متي ال هتوم ضرم يف هتالصب لالدتسالاو اير وأ ٠ ًامامإ
2 

 . امامإ

 ؛ كلذ ىلع ةنيرق مايقلا ريرقتو « بدنلل سولجلاب رمألا نأ لمتحي هنأ : اهنمو

 يضتقي هنأل ؛ ًاعيمج نيبهذملا نع ًاجراخ نيتياورلا نيب ًاعمج اذه نوكيف
 ( . دوعقلاو مايقلا نيب متؤملل رييختلا

 مهنأ قلي هتافو دعب ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ لعف تبث دق هنأ : اهنمو

 هب ىتفأو '"رباجو ريضح نب ديسأ : مهنم ؛ ًاضيأ دوعق مهفلخ نم و ًادوعق اوم
 . كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع ظفحي الو : رذنملا نبا لاق « ةريره وبأ

 ثيدح هنإف ؛ «امايق اموق ادعاق يدعب مك دحأ و ال) : ثيدح امأو

 ملع دق : يعفاشلا لاق « لسرم كلذ عم وهو « ًأدج فيعض رباجو ؛ ی ىبنلا

 )١( دلجلا ُرْشَق اذهو « شدخلا وهو « شحجلا نم .

  ديناسألاو» : لاقو (59/5١؟) «حتفلا» يف امك ؛ كلام نب سنأو دهق نب سيق اذكو (۲)
 5 (مهريغو ةبيش ىبأ ناو روصنم نب ديعسو قازرلادبع اهجرخأ ٠ ةحيحص كلذب مهنع

 . )١50/7( «حتفلا» يف امك ؛ حيحص هدانسإو 6
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 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح 575 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب-١٠ ةالصلا باتك ١

 ملعلا لهأ بغري لجر هتاور نمو « لسرم هنأل ؛ هيف ةجح ال هنأ هب جتحا نم
  ىفعجلا ًارباج ينعي - هنع ةياورلا نع

 ءامإلا أدتبا اذإ هنأ ىلإ نيثيدحلا نيب عمجلا يف لبنح نب دمحأ بهذو

 ًأدتبا اذإو « ًادوعق هفلخ نولصي مهنإف ؛ هؤرب ىجري ضرمل ًادعاق ةالصلا بتارلا

 يضتقي ام أرط ءاوس « ًامايق هفلخ اولصي نأ نيمومأملا مزل ؛ ًامئاق ةالصلا مامإلا

 ا هنإف ؛ هتوم ضرم ىف ىتلا ثيداحألا يف امك « ال مأ ادعاق مهمامإ ةالص

 وف : مِهّمْأ مث ءأمئاق هتالص مهمامإ أدتبا هنأل ؛ دوعقلاب مهرمأي مل

  هتالص أدتبا هنإف ؛ لوألا هضرم يف 0 ا هتالص فالخب ءأدعاق ةالصلا

 تخ چ وهو دوعقلاب مهرمأف ادعاق

 ذلك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يرادخلا ديس يبأ ْنَعَو ۳۷٦

 . «مكدْعَب نم مكب ُمَنََيَلِو « يب CE لاقف«ارُخأَت هباحصأ يف

 . ملم هاور

 هباحصأ ىف ىأر هيلي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 : (ملسم هاور . (مكدعب نم مكب متأيلو ‹ یب اومتأف اومدقت» : لاقف ارا

 اودتقا : يأ ؛ «. . . يب اومتئا» : هلوقو . ةي هنم وندلاو برقلا نع اورخأت مهنأك

 . ىلاعفأ ىلع مكلاعفأب نيلدتسم « مكدعب نم مكب دتقيلو « يلاعفأب

 هعمسي الو « هاري ال نمت مامإلا فلخ نم عابتا زوجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 نم ةعامج دمحأ لوقب لاق هنأ ركذو ١5١٠( -۱۳۹/۲) ) «حتفلا» ىف ظفاحلا هاوق دقو )١(

 . نابح ا نباو ةيزح نباک ةيعفاشلا يثدحم
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 تباث نب ديز ثيدح _ ۳۷۷  ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك " 

 نمب وأ « هوحنو ىناثلاب ثلاثلا فصلا لهأو « لوألاب نودتقي يناثلا فصلا لهأك

 ال» : ثيدحلا مامتو . هنع دعبلا ةهاركو لوألا فصلا ىلع ثح ثيدحلا يفو

 . "هللا مهرخؤي ىتح « نورخأتي موق لازي

 قالك هللا لوس رجا : لاق تباث نب دز نعو-۷

 : هيفو « ثيدحلا « هتالّصب َنوُلَصُي اوءاَجَو لاَجر هي عف ءاهيف ىّلَصف

 . هْيَلَع قفتم . «ةبوثكملا الإ ؛ هيب يف ءْرملا ةالّص ْلَضْفَأ»

 ةرجحلاك ًائيش ذختا : يأ ؛ عنملا ءارلاب وه : (رجتحا : لاق تباث نب ديز نعو)

 ؛ هريغ نيبو هنيب ًازجاح ذختا : يأ ؛ يازلاب ىوريو «ريصحلا وهو « فصخلا نم
 اوءاجو لاجر هيلإ عبتتف « اهيف ىلصف , ةفصخم ةرجح غي هللا لوسر) ًاعنام : يأ

 . «ةبوتكملا الإ ؛ هتيب يف ءرملا ةالص ٌلضفأ» : هيفو ‹ ثيدحلا , هتالصب نولصي

 عوطتلا ةالص باب يف رباج ثيدح حرش يف مدقت دقو : (هيلع قفتم
 قييضت هيف نكي مل اذإ , دجسملا يف كلذ لثم لعف زاوج ىلع ةلالد هيفو

 و يبرر ا رب ل لا نيلصملا ىلع

E هذختي 

 (ه4 ۰۳٤١ ۱۹/۳) دمحأو هجام فاو دواد وبأو ىئاسنلاو ةناوع وبأ هب شا اذكو تلق (1)

 نورخأتي موق لازي ال» ظفلب ةشئاع ثيدح نم دهاش اهلو «ةمايقلا موي» ةياور يف هرخآ يف دازو

 دواد وبأو )۳4۲( ( هح حص)) يف نابح نبا هجرخأ «رانلا يف هللا مهرخؤي یتح لوألا فصلا نع

 . دهاوشلا يف هب سا ال ثيدحلا نکل (585) «دواد أ حيحصاا يف اهيلع تهبن ةلع هيفو

 ظ ظ . (۲۳ص) (۲)



 رباج ثيدح _ ۸ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك " 

 . هيلإ اوعمتجاو هعضوم اوبلط : ىنعملاو ‹ بلطلا : عبتتلا نم « عبتتف : هلوقو

 هتالصب ىلصف « يلايل اهيف ىلصف : هل ةياور يفو « هيلإ راثف : يراخبلا ةياور يفو
 تفرع دق» : لاقف مهيلإ جرخف ‹ دعقي لعج مهب ملع املف « هباحصأ نم سان

 ةالصلا لضفأ نإف ؛ مكتويب يف سانلا اهيأ اولصف « مكعينص نم تيأر يذلا

 . هنم بيرق ملسم ىفو « هظفل اذه . «ةبوتكملا الإ ؛ هتيب يف ءرملا ةالص

 يف ةعامجلا ةيعرش ةدافإل ؛ ةمامإلا باوبأ يف ثيدحلا قاس فنصملاو

 ۰ . عوطتلا يف هانعم مدقت دقو « ةلفانلا

 هباَحْصُأب ٌداَعُم ىَلَص : لاق ُهنع هللا يضر هللا دّْبَع نب رباج نَعَو 4
 اذإ !؟ًاناّنَق نوكت ْنَأ داعم اي ديرُثأ» : كلي يتلا لاقف ٠ مهْيلَع لّوطف , ءاشعلا

 كبَر مسا حّبس# و « ١[ : سمشلا] (اعاحضو سمشلاو» ب ارفاق سالا َتْمَمَأ
 *ىشغي اذإ ليللاو# « ١[ : قلعلا] كبر مْساب ًارفا» و ء ١[ : ىلعالا] (ىلغألا ٠

 . ململ ظفللاو « ِهْيَلَع فتم . ١[« : ليللا]

 ا رکا
 e اذإ !؟ًاناّنَم نوكت ْنَأ داعم اي ديرثأ» : 1 تلا لا

 أَرقا»و « «ىلغألا كبَر مسا حّبس#و , «اَهاَحضَو سمشلاو# ب ًارقاف ء« ساتلا

 . (ملسمل ظفللاو « ِهْيَلَع َقْفَتُم . ««ىشغي اذإ ليللاو# « «كّيَر مساب

 اا ليلا مج دقو + نما زيمر لاق لفعل ىراعببلا شفيع

 « ءاسنلا وأ « ةرقبلا ةروس ذاعم أرقف ذاعم ىلإ لبقأو « هيحضان كرتف « ىلصي ًاذاعم
 يراخبلا بوب هيلعو . ًادرفنم هتالص متأو « ذاعمب ءادتقالا عطق نأ دعب لجرلا قلطناف
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 رباج ثيدح ۸ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠١ ةالصلا باتك  ؟

 اذاعم نأ هغلبو « جرخف ةجاح  مومأملا : يأ - لجرلل ناكو « مامإلا لوط اذإ : هلوقب

 « قفانم هنإ : لاقف « ًاذاعم كلذ غلبف : ظفلب ًارسفم ذاعم هلاق ام ءاج دقو « هنم لان

 نتاف وأ !؟ذاعم اي تنأ ناتفأ» : قلي يبنلا لاقف « اذاعم اكشف لي يبنلا ىتأف

 : ١[ :ىلعألا] (ىلعألا كبر مسا حبس# ب تيلص ولف !؟  تارم ثالث  تنأ

 يلصي هنإف ؛ ١[ : ليللا] * ىشغي ادإ ليللاو# ‹ ١[ :سمشلا] 4 اهاحضو سمشلاو#

 . هذه ريغ ظافلأ يراخبلا يف هلو . «ةجاحلا وذو فيعضلاو ريبكلا كءارو

 ةهارك ىلع كلذ لمحو « ليوطتلاب كباحصأ بذعتأ : يأ ؛ناتفب دارملاو

 رادقم ناكو ءاهريغو تيرخملا يف فارعألا أرق خلع هنإف الإو ؛ ةلاطالل نيمومأملا

 ا ا i واو ب او

 ناك 9 نإف ؛ 5 فلخ 0 ةالص ةحبص 8 ليلد ثيدحلاو

 دقو الفن مهب اهيلصيف هباحصأ ىلإ بهذي مث « غلي هعم ءاشعلا ةضيرف ىلصي

 و« "”-يحص دنسب رباج ثيدح نم يواحطلاو يعفاشلاو قازرلا دبع جرخأ

 ' كلذ ىلع ثيدحلاب لالدتسالا ىلع مالكلا فنصملا لوط دقو « «عوطت هل يه»

 مدع اهيف انبأو ) لاؤس بناوج 1 ةلقتسم ةلاسر هيف انفك دقو » «يرابلا حتف» يف

 ا" افنتملا فلخ ضرتفملا ةالص ةحص ىلع ثيدحلا ضوهن

 )١( مقر) «دواد نع حيحص)» رظنا ٦۱۳( . ١

 نب ورمع ثيدحب لالدتسالا در نم ىلع باوجلا ىف هلوقب جوجحم حراشلاو : تلق (۲)

 : هلوقب راشلا باجأف < 8 رقت نع تناك هتمامإ نأ دري مل هنأب ۳۸١( مقر) يتآلا ةملس

 . زوجي ال ام لعف ىلع هيف ررقي الو يحولا نمز يف كلذ عوقو زاوجلا ليلد نأب»
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 ةشئاع ثيدح 8 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك ١

 رادقم لكي نيع دقو « هتالصو هتءارق ىف مامإلا ففخي هنأ دافأ ثيدحلاو

 . «ففخيلف ؛ سانلا مك دحأ مآ اذإ» : ثيدح يتأيو ةءارقلا

 لو هللا لوُسَر ةالص ةّصق يف اهنع هللا يضر ةشئاَع نَعَو - 04

 ناکف ٠ ركب يبأ راسي نع سلج ىّتح « ءاَجف : تلاق ؛ ضيرَم وهو « سانلاب
 ء :يِبنلا ةالَصب ركب وأ يدي ًامئاق ركب وأو اسلاج ساتلاب يلّصُي

 . هيلع قفتم . ركب يبأ ة ةالصب سالا يدتقيو

 وهو « سانلاب هلي هللا لوسر ةالص ةصق يف اًهنع هللا ( يضر ةشئاع نعو)

 ةياور يف اذكه : (ركب يبأ راسي نع سلج ىتح « ءاجف : تلاق ؛ ضيرم

 نع هنأو ويي هسولج ناكم نييعت . مامإلاب متأي لجرلا : باب يف "'يراخبلا

 ضيرملا دح : باب يف يراخبلا يف عقوو « مامإلا ماقم وه اذهو « ركب يبأ راسي
 نكل , هسولج لحم هيف نيعي ملو . هبنج ىلإ سلج : ظفلب ؛ ةعامجلا دهشي نأ
 . هراسي نع هنأ : نسح دانسإب ةياور يف لحم ا نيع هنإ : فنصملا لاق

 ايها نيبت يهف ؛ هتاياور ضعب يف «حيحصلا» يف تبث تن لف تج تلق

 يلصي) غبي يبنلا : (ناكف) ًامامإ ناك ق ا نيني ودیر ىف لسا

 )١( (حتف-۱۹۳/۲) .

 سيل رمألاو امأ « فالتخاو بارطضا هيف عقي مل نايبلا اذه نأ ول مّلَسُم اذهو : تلق (۲)
 ةياور ركذ نأ دعب لاق دقف ‹ ملسم ريغ وهف )٠۲۲/۲( «حتفلا» يف ظفاحلا هنيب امك ؛ كلذك

 ةشئاع نع . . . هدنسب هحيحص ىف ةميزخ نبا هاور نكل» : اهوحنب رازبلا ةياورو هذه يراخبلا

 نم مهنمو« فصلا يف للي هللا لوسر يدي نيب مّدقملا ركب وبأ ناك : لوقي نم سانلا نم : تلاق

 قل يبنلا نأ : ظفلب ةبعش نع ميهاربإ نب ملسم هاورو « مدقملا وه غلي هللا لوسر ناك : لوقي

 . «ديدش فالتخا اذهو» : ظفاحلا لاق . رذنملا نبا هجرخأ . ركب يبأ فلخ ىلص

 فر



 ةشئاع ثيدح _ ۹ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك ۲

 فلك يبنلا ةالصب ركب وبأ يدتقي « ًامئاق) يلصي : (ركب وبأو اسلاج سانلاب
 . (هيلع قفتم . ركب يبأ ةالصب سانلا يدتقيو

 ‹ هريغ هعم رضح نإو « مامإلا نيمي نع دحاولا فوقو زوجي هنأ ىلع ةلالد هيف

 وأ ةا لوا اماه[ ناك وكل وأ كب ركب وبأ هنع غلبيل ؛ كلذ عنص هنأ لمتحيو

 رص يو را ع بال

 . قالطإلا ىلع زاوجلا رهاظلاف اهنم دحاول لعف

 ؛ مامتئالا ةهج ىلع ءادتقالا كلذ نوكي نأ لمتحي « ركب وبأ يدتقي : اهلوقو

 . مامإب سیلو « ًاغلبم ناك اغ ركب وبأ نوكي نأ لمتحيو « ًامومأمو امام ركب وبأ نوكيف
 الج ىبنلا ناك له ؛ هريغ يفو« ةشئاع ثيدح يف فالتخالا عقو دق هنأ ملعاو

 ا

 هنأ روهظ انمدق انکل «اذه ديقب امو « اذه كيفي اع تاياورلا تدروو ؟امومأم وأ ااف

Es:حرشلا» يفو ¢ «يرابلا حتف» يف ةافوتسم حيجرتلا نم هوجول ٤ مامإلا ناک ) 

 . هفالخ حیجرت هوجو صعب "٠ عساتلا ثيدحلا حرش يف مدقتو « كلذ نم صعب

 و ةراتو اناما ةرات ىلص ول هنأو ‹ ةصقلا ددعتب لاق نم ءاملعلا نمو
 4 , . )١(

 هتوم ضرم يف

 ةياور يف رظنلا نمو « ةهج نم ةشئاع نع تاياورلا نيب عمجلا نم حجارلا وه اذهو )١(
 بوث يف ىلص موقلا عم ل هللا لوسر اهالص ةالص رخآ : سنأ ثيدحك ةباحصلا نم اهريغ

 يف لوقلا تلصف دقو « حيحص دنسب هريعو يئاسنلا محاد كا دحاو

 . (رشانلا) . انتعبط يف )۳۷١( مقر ثيدحلا وه )4(
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 ةشئاع ثيدح 4 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا ںاتک  ؟

 يبنلا ةالصب ركب وبأ يدتقي : اهلوقو « اذه ةشئاع ثيدحب لدتسا دقو ؛ اذه

 رب او امان امومامي ناك وك انآ نأ وك يبأ ةالصب سانلا يدتقيو هلي

 . مومأملاب سانلا متأيو مامإلاب متأي لجرلا باب : لاقف اذه ىلع يراخبلا

 اهضعب موي فوفصلا نأ يبعشلاو قورسم لوق قفاوي اذه : لاطب نبا لاق

 مهسوؤر هيلي يذلا فصلا عفري نأ لبق مرحأ نم : يبعشلا لاق : فنصملا لاق

 . ةمئأ ضعبل مهضعب نأل ؛ كلذ لبق عفر مامإلا ناك ولو « اهكردأ هنأ ةعكرلا نم

 . مامإلا هلمحتي ام ًاضعب مهضعب نع نولمحتم مهنأ ىري هنأ لدي اذهف

 . (مكدعب نم مكب متأيلو « يب اومتأف اومدقت» : وَ هلوق هيلإ بهذ ام ديؤيو

 . "اهدقت دقو

 زوجي هنأ ىلع ليلد « ريبكتلا مهعمسي ناك ركب ابأ نأ - ملسم ةياور يفو

 عابتا يدتقملل زوجي هنأو « هنوعبتيف نيمومأملا عامسإل ؛ ريبكتلاب توصلا عفر

 . ةيكلاملل فالخ هيفو روهمجلا بهذم اذهو « ربكملا توص

 مهنمو يدتقملا ةالص لطبي نم مهنم نإ : مهبهذم نع ضايع يضاقلا لاق

 , هب ءادتقالا حص ؛ عامسإلاب مامإلا هل َنذأ نإ : لاق نم مهنمو . اهلطبي ال نم

 اذه يف نولوقي مهنأكو « ليلد اهيلع سيل هذه ريغ ليصافت مهلو ءالف الإو
 . هفلخ نم مالعإل ؛ هتوص عفري هنأ مالك الو « مامإلا وه ناك ركب ابأ نإ : ثيدحلا

 .(59ص) )١(



 ظ ةملس نب ورمعو ةريره ىبأ اثيدح 5. ةمامإلاو ةعامجلا ةالص ساب- ٠ ةالصلا ںاتک " 
 كك سا ا ا 9

 ٠ لاق هك تلا نأ هنع هللا يضر ةرّيره يبأ نعو :

 جاحلا ذو يلو یا يعامل وا يلف سالا
 ظ . هْيِلَع قفتُم . «ءاش فيك لَصْيلَف ؛ او ےل

 ؛ سالا مك دحأ ّمأ اذإ» : لاق يَ يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 نوديري ءالؤهو : (ةجاحلا اذو فيعضلاو ريبكلاو ريغّصلا مهيف نإف ؛ ففخيلف
 قفتم . «ءاش فيك لصيلف ؛ هدحو ىلص اذإف) مامإلا ج فيفختلا

 و اهتم( هيلع

 يشحخ ولو « اهناكرأ عيمج يف ةالصلل درفنملا ليوطت زاوج ىلع ليلد هيفو
 : ةداتق يبأ ثيدحب ضراعم هنكلو « ةيعفاشلا ضعب هححصو ؛ تقولا جورخ

 ؛ ملسم هجرخأ . (ىرخألا تقو لخ دي ىتح « ةالصلا رخ وت نأ طيرفتلا اغنإ»

 يف ةالصلا عاقيإ ةدسفمو < ليوطتلاب لامكلا ىف ةغلابملا ةحلصم تضراعت اذإف

 . ىلوأ ةدسفملا كرت ةاعارم تناك ؛ اهتقو ريغ

 ةالصلا يف لخدي مل نم . تقولا جرخي ىّتح رخؤلاب ديري اغإ هنأ لمتحيو

 . كلذ هيلع قدصي الف ؛ ةالصلا ىف وهو جرخ نم امأو « جرخ ىّتح الصأ

 لك يذلا دنع نم مكُتنج : يبأ لاق : لاق َةَملَس نب ورْسَع نَعَو د ۳۸1
5 
 29 د

 . هانآرق مكرشكأ مكمؤيلو « مكدَحأ ْنذويَلف ؛ ةالصلا ترضَح اذإ» : لاق ا

 عبس وأ تس نبا اَنَأَو ينوُمدقف انار ينم رثكأ دَحَأ نكي ملف اورظنف لاق

 . ُيِئاَسَنلاَو َدْواَد وبأو يراحُبلا ُهاَوَر نينس

 7 اذإف ؛

 )١( يقهيبلا . نيلفاغ اندجت مل تعلط نإ : ركب يبأ لوق اذه حجريو : تلق .
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 ةملس نب ورمع ثيدح - ۱ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ا ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 هلاق امك ؛ ةدايزلا نم ؛ ديزي وبأ وه « ماللا رسكب : (ةملس نب ورمع نعو)

 ءارلا حتفو ةدحوملا ءابلا مضب ؛ ديرب : نورخأو ملسم لاقو « هريغو يراخبلا

 ميجلاب ؛ "'يمرجلا ةملس نب ورمع : وه « ةلمهم لادف ةيتحتلا ةانثملا نوكسو

 ناكو « هِي يبنلا نمز كردأ ةملس نب ورمع : ربلا دبع نبا لاق « ففخم « ءارلاو

 مدق هنإ : ليقو « نآرقلل مهأرقأ ناك هنأل ؛ للي هللا لوسر دهع ىلع هموق مؤي

 ىورو « ةرصبلا ورمع لزن . هيبأ مودق يف فلتخي ملو « هيبأ عم لِي ىبنلا ىلع

 نب ةملس : يأ : (يبأ لاق : لاق) يكملا ريبزلا وبأو لوحألا رماعو ةبالق وبأ هنع

 يف فالخلا ىلع  ةزمهلا نوكسو ماللا حتفب  يأل نبا وأ - نونلا مضب - عيف

 :؛ فوذحما ردصملا ةفص ىلع بصن : (اقح يلب يبنلا دنع نم مكتثج) همسا

 لوسر وه : ةوق يف وه ذإ ؛ ةنمضتملا ةلمجلل دكؤم ردصم هنأ وأ « ًاقح ةوبن : يأ

 « مك دحأ نذؤيلف ؛ ةالصلا ترضح اذإ» : لاق) هريغل دكؤم ردصم وهف « ًاقح هللا

 دحأ نكي ملف اورظنف) ةملس نب ورمع : يأ : (لاق . «انآرق مكر ثكأ ٌمكمؤيلو

 نابكرلا ىقلتي ناك هنأ : هتينآرق ةيرثكأ بنس نايب درو دقو : (انآرق ينم رثكأ

 ‹ هنوأرقي ام مهنم ىقلتي ناكف « هلهأو ورمعب نورميو كي

 هاور . نينس عبس وأ « تس نبا انأو ينوم دقف) هموقو هيبأ مالسإ لبق كلذو

 ؛ انآرق رثكألا ةمامإلاب قحألا نأ ىلع ةلالد هيف : (يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلا

 . ابيرق كلذب ثيدحلا يتأيو

r 

 : هيلإ نودفي اوناك نيذلا

 نم نانطب» : «حاحصلا» ىف يرهوجلا لاق« مرج ىلإ ةبسن ءارلا نوكسو ميجا حتفب )1(

 . «سوماقلا» يف هوحنو ( عويط ىف رخآلاو ‹ نابز نب مرج وهو ةعاضق امهدحأ برعلا

۷¥ 



 ةملس نب ورمع ثيدح 7١ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . ًاطرش نذؤملا يف طرتشي مل هنأل ؛ ناذألا نم لضفأ ةمامإلا نأ : هيفو .

 قاحسإو يب يرصبلا نسحلا هلاق ال ليلد نينس عبس نبا وهو هميدقتو

 لا ةمامإ يف ةهارك ال هنأ نم

 . يروثلاو كلام اههركو

 نود لفاونلا يف ذ ءازجإلا بيرلا « ناتياور ةفينح ىبأو دمحأ نعو

 . ضئارفلا
 الو : اولاق نونجلا ىلع ًاسايق ؛ امهريغو رصانلاو يداهلا اهتحص مدعب لاقو

 . هريرقت الو « لب هرمأ نم ناك كلذ نأ وري مل هنأل ؛ هذه ورمع ةصق يف ةجح

 لعف ىلع هيف ررقي الو « يحولا نمز يف كلذ عوقو زاوجلا ليلد نأب بيجأو
 فلج هبن دقو « مالسإلا ناكرأ مظعأ يه يتلا ةالصلا يف اميس «زوجي الام

 لزنل ؛ حصت ال يبصلا ةمامإ ناك ولف « هلعن يف ناك يذلا ىذقلا ىلع يحولاب
 . لزني نآرقلاو نولزعي اوناك مهنأب رباجو ديعس وبأ لدتسا دقو « كلذب يحولا

 الو : مزح نبا لاق « ةباحصلا نم ةعامج اوناك ًارمع اومّدق نيذلا دفولاو
 ؛ ةصقلا قايس هدعبي ةلفان يف مهمأ هنأ لامتحاو . كلذ يف ًافلاخم مهل ملعن
 . «ًانآرق مكرثكأ مكمؤي هنإ» : مهل لاق مث ‹ ضئارفلل تاقوألا مهملع هلع هنإف

 مسا - مرج ىف ادهكم تدهش امف : ورمع لاق : «هنئس» يف دواد وبأ جرخأ دقو

 . لفاونلاو ضئارفلا معي اذهو . مهمامإ تنك الإ ؛ ةليبق

 يبصلا ةمامإ حصت هنأو « لفنلاو ضرفلا نيب ةقرفتلا ىعدا نم جاتحي : تلق

 . ليلد ىلإ كلذ نود اذه يف
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 دوعسم يبأ ثيدح 6 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا اتك ۔ ۲
 ےس

 اذك ؛ لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص ةحصب لوقلا ىلع ليلد هيف ثيدحلا مث

 ] . لمأت هيفو « «حرشلا» يف

 مْويلا : ف هللا َلوُسَر لاق : لاق .هنغ هللا يضر دوعسم يبأ نعو - ۲

 ممل ؛ اوس ةءارقلا يف : اوثاك نإف ٠ . ىلاعت هللا باتكل ٌمُهؤر رفا مولا

 ةرجهلا ىف : اوُناك نإف ؛ ةَرجه مُهُمَدْقأَف ؛ ءاوس تسلا يف اوئاك نإف « ةّئسلاب

 يف َلُجَرلا ُلُجّلا نمو الو .- تس : ةياور يفو - املس ُْهُمدقََف ؛ ءاَوس

 . ملم هاور . «هنذإب الإ هتمركت ىلع هتْيَب ىف دْعَقَي الو « هناطلس

hz 

 رھ جسو
 موقلا مؤي» :

 مهملعأ : ليقو « اظفح هل مهرثكأ دارملا نأ رهاظلا : (ىلاعت هللا باتكل مهؤرق

 ؛ ءو ةءارقلا يف و اوناك نإف) لوألا لوقلا بساني لوألا ثيدحلاو » هماكحأب

 ىف اوناك ةا ج روم دقت ءاوس ةنّسلا 82 اوناك نإف « ةنّسلاب مهملعأف

 نع ًاضوع : («انس» : ةياور يفو) ًامالسإ : يأ : (ًاملس مهمدقأف ؛ ءاوس ةرجهلا

 : (هتمركت ىلع هتيب يف دعقي الو , هناطلس يف لجرلا لجرلا ْنَّمْؤي الو) املس

 صتخيو لزنملا بحاصل طسبي امم هوحنو شارفلا : ءارلا رسكو ةيقوفلا ةانثملا حتفب

 : (ملسم هاور : 7 (هنذإب الإ) هب

 ےس

 ىلع سلجت الو هناطلس يف الو هلهأ يف لجرلا نمؤت الو» : )١154/1( ملسمل ةياور يفو )١(

 . «هلهأ» لدب «هتيب» : لاق هنأ الإ دواد وبأ هاورو . «هنذإب وأ كل نذأي نأ الإ هتيب ىف هتمركت

 وه امنإو . هفالخ ةيفنحلا بتك يف فورعملاو )١71/0( يوونلل ًاعبت يناكوشلا لاق اذكو (۲)

 . (358- )1١//1”” «قئارلا رحبلا» ىفامك ؛ مهنم فسوي ىبأ بهذم
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 دوعسم يبأ ثيدح ۔ ۲ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ > ةالصلا باتك  ؟

 نم هيلإ جاتحي يذلا نأل ؛ أرقألا ىلع هقفألا مدقي هنأ ىلإ ةيوداهلا بهذو

 يف ضرعي دقو « طوبضم ريغ هقفلا نم هيلإ جاتحي يذلاو , طوبضم ةءارقلا
 ركب ابأ كي مدق اذهلو : اولاق ء هقفلا لماك الإ اهتاعارم ىلع ردقي ال رومأ ةالصلا
 هيلع ناك ام ىلع جرخ ثيدحلاو : اولاق « «يبأ مكؤرقأ» : هلوق عم هريغ ىلع
 رشع زواجتن انك ام : دوعسم نبا لاق دقو « هقفألا وه أرقألا نأ نم ةباحصلا لاح

 . اهيهنو اهرمأو اهمكح فرعن ىتح « تايآ
 مهملعأف ؛ ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف» : هلوق اذه دعبي هنأ ىفخي الو

 ملعألا وه هب هورسف ام ىلع.أرقألاو « اقلطم أرقألا دقت ىلع ليلد هنإف ؛ «ةنسلاب
 . ادحاو امسق نامسقلا ناكل ؛ كلذ هب ديرأ ولف « ةنسلاب

 ( يف ناك ام ءاوس ةرجه مدقت نمل لماش وه « (ةرجه مهمدقأف» :هلوقو

 : ثيدح اّمأو « مالسإلا راد ىلإ رافكلا راد نم رجاهي نمك ؛ هدعب وأ« خالك هنمز
 راد اراص اعيمج امهنأل ؛ ةنيدملا ىلإ ةكم نم دارملاف ؛ (حتفلا دعب ةرجه ال»

 . يدقتلا يف مهئابآ مكح مهل نيرجاهملا دالوأو : لاقي هلعلو  مالسإ

 . رخأت نم ىلع مدقي همالسإ مدقت نم : يأ ؛ املس : هلوقو

 نب كلام ثيدح يف تبث دقو « نسلا يف ربكألا : يأ ؛ (انس» ةياوراذكو
 ظ . «مكربكأ مكمؤيل» : ثريوحلا

 ظفاحلا لاق . «ًاشيرق اومدق» : ثيدحل ؛ شيرق ميدقتلا نوقحتسي نيذلا نمو
 . ”اريبك ءزج ىف هقرط عمج دق هنإ : فنصملا

 ثيدحلا نكل مالك هيف اهرئاسو . حيحص لسرم اهادحإ قرط ةسمخ ىلع هل تفقو دقو )١(

 . ٥١١( مقر) «ءاورإلا» يف هتنيب امك ؛ حيحص اهعومجمب

 مو



 رباج ثيادح ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . فيعض وار هيفو ؛ هب درو ثيدحل ؛ ًاهجو نسحألا : مهنمو

 ريع ميدقت نع يهن وهف ؛ «هناطلس يف لجرلا لجرلا نمؤي الو» : هلوق امأو

 : هرهاظو « هبئان وأ « مظعألا ناطلسلا ناك ءاوس ةيالولا وذ : دارملاو « هيلع ناطلسلا

 قحليو « ماع ثيدحلا لوأو « ًاصاخ اذه نوكيف ؛ ًاهقفو ًانآرق رثكأ هريغ ناك نإو

 هنأب هصوصخيب ثيدح تيبلا بحاص يف درو هنأل ؛ تيبلا بحاص ناطلسلاب

 نأ ةنسلا نم نأ تملع دقل : "'دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلا جرخأ . قحألا

 . تاقث هلاجر : فنصملا لاق « تيبلا بحاص مدقتي

 يف لخاد وهف ؛ هلماع وأ « ناطلسلا نم ةيالو نع ناك نإف ؛ دجسملا مامإ امأو

 قحأ كلذب ريصي هنأ لمتحيف ؛ دجسملا لهأ نم قافتاب ناك نإو « ناطلسلا مكح

 هلزنم يف ناطلسلا هب صتخي ام « دوعقلا نع ىهنلا كلذكو « ةصاخ ةيالو اهنأو

 : هلوق هوحنو « هنذإب الإ دحأ هيف دعقي الو « هوحنو ريرسو شارف نم لجرلا وأ

 َرْما َنَمْؤَت الو» : هنع هللا يضر رباج ثيدَح نم ُهَجاَم نالو ۲

 . هاو هداتسإو . «ًانمؤم ٌرجاف الوم | راهم ا الو الجر
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 الجر ةأرما “رمۇت الو» : هنع هللا ىضر رباج ثيدح نم هجام نبالو)

 دمحم نب هللا دبع هيف : (هاو هدانسإو . (انمؤم ٌرجاف الو « ًارجاهم *ىبارعأ الو

 لاجر هلاجرو يناربطلا هاور» : (55/1) «عمجملا» يف لاق . امهدحأل ىلوم مدقت ىتح ىسوم

 نمت الو : ظفلب دو ىبأ ثيدح ىف اهانركذ ىتلا ةياورلا هل دهشيو : تلق . («حيحصلا

 ١م



 رباج ثيدح ۔ ۳ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب-٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ‹ ثيدحلا عضوب عيكو همهتا « يودعلاو « ناعدج نب ديز نب يلع نع يودعلا

eنا اعلا ااا ا  

 ةيفنحلاو ةيودامهلا بهذم وهو ¢ ف ال ةأرملا نأ ۳ لدي وهو

 . مهريغو ةيعفاشلاو

 . ةأرملا ةمامإ روث وبأو ينزملا زاجأو

 مهتجحو « نآرقلا ظفحي نم رضحي مل اذإ حيوارتلا يف اهتمامإ يربطلا زاجأو

 : نولوقي وأ« هيزنتلا ىلع ىهنلا اذه نولمحيو )0 ا" يتأيسو د (7ةقرو 3 ثيدح

 4 ةهاركلا ىلع لومحم دلو ا رجيم ىبارعألا مي ا هنأ ىلع ًاضيأ لديو

 . مالسإلا ردص ىف ناك ذِإ

 اذه ىلإو « ًانمؤم  يصاعملا يف ثعبنملا وهو  رجافلا مؤي ال هنأ ىلع ًاضيأ لديو

 . قسافلا ةمامإ حصت ال : اولاقو « هفلخ ىلصي نم ةلادع اوطرتشاف ؛ ةيوداهلا تبهذ

 ثيدح نم 58 ىتأي اب نيلدتسم « هتمامإ ةحص ىلإ ةيفنحلاو ةيعفاشلا تبهذو

 . فا داسا ف لغ لد تک كيداخلا ىهوو ورع وا

 اغإ هب لالدتسالاو « ًاخيش ناكو « ًانذؤم اهل لعجو . اهراد لهأ مؤت نأ اهرمأ يلب يبنلا نأ وهو )١(
 . يتأي امك ؛ حراشلل ًافالخ « يدنع رهاظ ريغ وهو اهراد لهأ نم ربتعي لجرلا اذه ناك اذإ متي

 .(١٠٠ص) (۲)

 . (؟95) مقر (۳)
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 سنأ ثيدح 4 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 يف ةأرج وذ مكنمؤي ال» : ثيدح اهضراع دقو « ةفيعض اهلك اهنأ الإ ءرجافو

 ؛ نيبناجلا نم ثيداحألا تفعض املف : اولاق « ةفيعض ًاضيأ يهو « هوحنو . «هنيد

 . هتمامإ تحص هتالص تحص نم نأ يهو « لصألا ىلإ انعجر

 يركلا دبع نع «خيراتلا» يف يراخبلا جرخأ هنإف ؛ ةباحصلا لعف كلذ دّيأو

 . روجلا ةمثأ فلخ نولصي لَو دمحم باحصأ ¿ ةف علك ردا لأ

 نورخۇي ءارمأ مكيلع ناك اذإ تنأ فيك : لس فيد اشيا دو

 : لاق ؟ aR as نوتيمي وأ ءاهتقو نع ةالصلا

 نذأ دقف . «ةلفان كل اهنإف لصف ؛ مهعم اهتكردأ نإف ؛ اهتقول ةالصلا لص»

 ول مهنأ هرهاظو « اهتقو نع اهوجرخأ مهنأل ؛ ةلفان اهلعجو مهفلخ ةالصلاب

 . ةضيرف مهفلخ اهتالصب ًارومأم ناكل اهتقو يف اهولص

 « مكفوفص اوصر) : لاق ا
 ار

 يبنلا نع هنع هللا يضر ستا نعو 4

 . نابح نبا هححصو ؛ يئاسنلاو دواد را هأَور . «قانغألاب او اهني اوُبراَقَو

 م

 ةالص ىف : يأ : (اوصر» : لاق هل يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو)

 مامضناب : (مكفوفص) ءانبلا صر نم  ةلمهملا داصلاو ءارلا مضب  ةعامجلا

 يواسي : يأ : (اوذاحو) فوفصلا نيب : ْىأ : (اهنيب اوبراقو) ضعب ىلإ مكضعب

 نبا هححصو « يئاسنلاو دواد وبأ هاور . «قانعألاب) فصلا يف ًاضعب مكضعب

 ىرأل ينإ . هديب يسفن يذلاوف» : «دواد ىبأ ننس» نم ثيدحلا مامت : ("7نابح

 يف هتنيب امك ؛ نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنسو اضيأ ةميزخ نبا هاورو < (AV) مقر )1(

 . )۱۷۳/١( «بيغرلا قيلعتلا»

 هللا



 ١ :١ سنأ ثيدح ۔ ٤ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك ۲

 لاذلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب ؛ «فذحلا اهنأك فصلا للخ يف لخدت نيطايشلا
 . منغلا راغص يه : ةمجعملا

 لوسر لبقأ : لاق ريشب نب نامعنلا ثيدح نم دواد وبأو "'ناخيشلا جرخأو
 نميقتل « هللاو - ًاثالث  مكفوفص اوميقأ» : لاقف ههجوب سانلا ىلع يب هت
 هبكنم قزلي لجرلا تيأرف لاق . «مكبولق نيب هللا نفلاخيل وأ « مكفوفص
 ڈال يبنلا ناك : لاق ًاضيأ هنع "دواد وبأ جرخأو . هبعكب هبعكو هبحاص بکنم
 ظ هنع كلذ انذخأ دق نأ نظ اذإ ىتح < حادقلا مّوقي امك فوفصلا يف انيوسي
 ظ . مكفوفص نوسعلا : .لاقف . es اذإ ههجوب موي تاذ لبقأ ؛ انهقفو

 نزاع ¿ نب ءاربلا ثيدح نم شا جرخأو . (مكهوجو نيب هللا نفلاخيل وأ

 + ةيحنات ىلإ حان نم« فضلا لاختي قالك هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر

 . «مكبولق فلتختف اوفلتخت ال» : لوقيو انبكانمو انرودص حسمي

 لهاست ام وهو . كلذ بوجو ىلع ةلاذ اهيف يذلا ديعولاو ثيداحألا هذهو
 فصلا اوهأ» : ول هنع سنأ ثيدح هديفي اميف اولهاست امك « سانلا هيف
 . رخؤملا فصلا يف نكيلف ؛ صقن نم ناك امف « هيلي يذلا مث , مدقملا

 تيأرف : لاق : هلوق نود لوألا رطشلا هنم : اجرخأ اغإف . أطخ مامتلا اذهب نيخيشلل هوزع )١(
 هيلع تملكت دقو (195) «هحيحص» ىف نابح نبا اذكو ةتسلا نم طقف دواد وبأ هلصو دقو . لجرلا
 يراخبلا دنع سنأ لوق نم ًادهاش اذه نامعنلا لوقل تركذو )۳١( «ةحيحصلا ثيداحألا» يف
 . حيحص هدنسو . «سومش لغب هنأك مكدحأ رفنل مويلا اذه لعفت تبهذ ولف» ؛ هنع صُلخلا دازو

 . هوحن «ةحيحص» ىف ملسم اذكو ( 6

 . حيحصأ. (781) «هحيحص» يف نابح نبا اذكو (۳)
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 ةريره يبأ ثيدح -6 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 نوؤلمي ال مهو ةعامجلل لوموقي دحسملا نيف سانلا ىرت كنإف : دواد وبأ هجرخأ

 ىلعو نينثا ىلع ًافوفص نوقرفتي ةالصلا تميقأ اذإف ؛ هيف اوماق ول لوألا فصلا

 هللا لوسر لاق , لاق ةرمس نب رباج ثيدح نم ووا وبأ جرخأو < هوحنو ةثالث

 ةكئالملا فصت فيكو : انلق «! مهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ» : كي

 . «فصلا ىف نوصارتيو . ةمدقملا فوفصلا نومتي» : لاق ؟مهبر دنع

 نم ام» : رمع نبا ثيدحك « ثيداحأ فوفصلا ىف جرفلا دس ىف دروو

  Wi ka«اهدسف فصلا يف ةجرف يف لجرلا اهاشم اس نم .

 يف ايب هل ىو: ةجرد اهب فا هعفر ؛ م ىف ج دس نما : وا

 يف ةجرف دس نم» : قلو هنع ةفيحج يبأ ثيدح نم رازبلا جرخأو . نابح

 اوصر)» : هنع ىنغيو « نسح هدانسإ : ىمثيهلا لاق . «هل رفغ ؛ فصلا

 . فوفصلا مهصر مدع نم نوكت اغإ جرفلا 0

 : ل هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو 6

 اهيَمشَو ء اهرخأ ءاسنلا فوفص ٌريخَو ؛ اهرخآ اهُرْشَو لَو لاجّرلا فوفص

 . ملسُم هاَور . «اَهلّوَأ

 )١( حيحص دنسب (۳۹۰) نابح نبا اذكو .
 ) )۲ملسم اذكو .

 دهاش هل نكل : تلق . ينطقرادلا هفعض ؛ دامح نب ثيل هدنس يف (0١1/؟) «عمجملا» يفو (؟)

 )9٠/١(. دواد يبأ دنع ءاربلا نع

 : )۱۷6/1( يرذنملا لاق اذكو )ل
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ١ ٠١ ةالصلا باتك ١

 فوفص ريخ : : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 نم ىلع ةكئالملا ىلصت يذلا فصلا وهو « ًارجأ اهرشكأ : يأ : (اهلّوَأ لاجرلا

 ‹ اهرخآ ءاسنلا فوفص ريخو) خا اهلقأ : (اهرخآ اهرشو) ىتأي امك هيف ىلص

 . «طسوألا»و (ريبكلا» 5 يناربطلاو رازبلا اشا هاورو : (ملسم هاور . «اهلّوأ اهرشو

 "!يمثيهلا لاق  دمحأ جرخأ ؛ ةعساو لوألا فصلا لئاضف يف ثيداحألاو
 لوسر لاق : لاق ةمامأ يبأ ثيدح نم «ريبكلا» يف يناربطلاو  نوقثوم هلاجر

 لوسر اي : اولاق . "«لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ» : هلك

 : ىمثيهلا لاق  رازبلاو دمحأ جرخأو . «يناثلا ىلعو» : لاق ؟يناثلا ىلعو « هللا

 " نس هللا لوسر تعمس : لاق ريشب نب نامعنلا ثيدح نم  تاقث لاجرب

 هيف : ىمغيهلا لاق . ةرم ثلاغللو « نيترم ىناكللو  اثالث لوألا فصلل رفغتسا

 ءرسيألا ىلع هتيلضفأو « مامإلا ةتماسمو لوألا فصلا ةنميم يف درو دق مث

 لوسر لاق : لاق ةدرب يبأ ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا جرخأف ؛ ؛ ثيداحأ

 لاق . «هنيمي نعف الإو « a تلح رعب نأ تعطتسا تإ» : لم هل

.)91/1()1( 

 هتيقبل دهشيو « حيحص دنس ءاربلا نع (۳۸٦) نابح نساك هريعو دواد وبأ هاور ردقلا اذه )0

 ( . هنيبأس ام هيف ام ىلع هدعب نامعنلا ثيدح

 نم وه سيلو « (رفغتسا لي هللا لوسر نأ» : لب «تعمس» : هيف سيل« ءاطخأ ةثالث هيف (؟)

 (۹۲/۲) «عمجلا» يف امك ؛ هدحو رازبلا لب دمحأ هجرخي ملو < ةريره يبا نع لب نامعنلا ثيدح

 : هريعو هجام نبا هأور حيحص هدنسو (ةرم ثلاثللو» هلوق لود ضابرعلا ثيدح نم دهاش هلو

4 



 سابع نبا ثيدح ۔ ٦ ةمامالاو ةعامجلا ةالص تاب ٠ ةالصلا ںاتک ؟

 نبا ثيدح نم «ريبكلا»و «طسوألا» يف ًاضيأ جرخأو . ًاركذ هل دجأ مل نم هيف

 نيب فصلاو مكايإو « ةنميملاب مكيلعو « لوألا فصلاب مكيلع» : سابع

 . فيعض ىكملا ملسم نب ليعامسإ هيف : ىمثيهلا لاق . «! يراوسلا

 نم رازبلا جرخأ دقف ؛ ىهتلاو مالحألا ولوأ لوألا فصلاب قحألا نأ ملعاو

 مالحألا لهأ مكنم ينيليل» : هلي

 ؛ يرمعلا هللا ديبع نب مصاع هيف : ىمثيهلا لاق . «مهنولي نيذلا مث« ىهنلاو

 نم ةعبرألاو ملسم هجرخأو . هب جاجتحالا يف فلتخاو « هفيعضت ىلع رثكألاو

 تاشيهو مكايإو . مكبولق فلتختف اوفلتخت الو» : ةدايزب دوعسم نبا ثيدح

 . (| قاوسألا

 هنا لو لاف لام راف

 . هريغ ثيداحأ بابلا ىفو

 ءاوس هرهاظو « ًافوفص ءاسنلا فافطصا زاوج ىلع ةلالد بابلا ثيدح ىفو

 نهنأب نهفوفص رخآ ةيريخ للع دقو  ءاسنلا عم وأ « لاجرلا عم نهتالص تناك

 نهفوفصف ؛ ةأرما نهتمامإو نيلص اذإ امأو « لاجرلا غم نهتالص تناك اذإ الإ

 . اهلوأ اهلضفأ ؛ لاجرلا فوفصك

 0 : هللا لوسَر ْعَم تِيَلَص : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو نيا

 ‹ يئارو نم يسأرب قالب هللا ُلوُسَر َدَححَأَف ءهراَسَي ْنَع ْتْمشَف ةلْيل تاذ

 . يلع قف هنيمي ْنَع ينّلَعِجَن
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 سابع نبا ثيدح 5 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك " 

 هلع هللا لوسر ذخأف « هراسي نع تمقف) ةفورعملا هدنع هتيبَم ةليل يه : (ةليل

 . (هيلع قفتم . هنیی نع ينلعجف « يئارو نم يسأرب
 نع مامإلا عم دحاولا فقوم نأ ىلعو « لفنتملاب لفنتملا ةالص ةحص ىلع لد -

 . ةالصلا يف هرادأ امل ؛ هل ًافقوم راسيلا ناك ول ْذِإ ؛ ةرادإلا ليلدب « هنيمي
 هردخاوو هيب ناك اذإ : لاقف يعخنلا فلاخو « ريهامجلا بهذ اذه ىلإو

 رع ماق « دحأ ء ءيجي نأ لبق مامإلا عكر نإف ؛ مامإلا فلخ دحاولا ماق
 نق قيريجمألا عامتجالا ةنظم ةمامإللا نأب هجوو ‹روصنم نب ديعس هجرخأ

 ظ ")كلذ فالخ رهظي ىتح < مومأملا فقوم

 رمأي مل وي هنأل ؛ مامإلا راسي نع ماق نم ةالص ةحص ىلع لديو : ليق
 ام هنأب وأ « هلهجب روذعم هنأل ؛ هرمأي مل هنأ زوجي هنأ هيفو « ةداعإلاب سابع نبا

 . ةالصلاب مرحأ دق ناك

 ضعب يفو « "هل ًايواسم ماق هنأ يف رهاظ ؛ هنيمب نع ينلعجف : هلوق مث
 . هبنج ىلإ تمقف : هظافلأ

 الإ « اليلق هنود مومألملا فقر نأ بحتسي هلآ ىعفاشلا باحصأ صعب نعو

 نظي ثيح كلذ لوقي ناك اغإ ميهاربإ نأ يل رهظ مث» : (191/1) لاق مث ظفاحلا هركذ )١(
 ظ . كلذل دهشي.ام ركذ مث : «ناث ءيجم ًايوق انظ

 اناك اذا | ءاز هئاذحب مامإلا نيمي نع موقي باب» : 061/0 لاقف تال بوب هبو (۲)
 ىلع ةيشاحلا ىف ركذ نكل؛ ‹ )118/١( «ليبسلا رام يقلب ىلع هلاك بهذم وهو «نينثا
 . ةبترملل ًةاعارمو « مدقتلا نم ًافوخ ؛ ًاليلق هفلخت بدني هنأ )۷/١ ٠٠( «عنقملا»
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 سنا ثيدح ۔ ۷ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك ۲

 نوكي نيأ « لجرلا عم يلصي لجرلا : ءاطعل انلق : لاق جيرج نبا جرخأ دق هنأ

 ؟رخآلا امهدحأ توفي ال هعم فصي ىتح هيذاحيأ : تلق « هقش ىلإ : لاق ؟هنم

 هلثمو « معن : لاق « ةجرف امهنيب !"'نوكي ىتح دعبي نأ ثيحب : تلق . معن : لاق

 هلعج ىتح « هبرقف هعم فص هنأ "ادوعسم نبا ثيدح نم رمع نع «أطوملا» ىف

le 

 ميتيو تمقف قل للا لور یلص : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 . يراَخْبَلل ظفللاو « هيلع قمتم . افلح ميم أَو ُهَقْلَخ

 ميستيو تمقف قو هللا لوسر ىلص :لاق هنع هللا يضرس نأ نعو)
 حيحص وهو « لصف الو « ديكأت نود نم لصتملا عوفرملا ىلع فطعلا هيف : (هفلخ

 نب هللا دبع نب نيسح دج وهو « ةريمض : متيلا مساو « نييفوكلا بهذم ىلع

 قفتم . انفلخ) ًارغصم ؛ ةكْيَلُم اهمساو « سنأ ّمأ يه : (ميلس ٌمأو) ةريمض

 . (يراخبلل ظفللاو « هيلع

 . لفنلا يف ةعامجلا ةحص ىلع ثيدحلا لد

 "ةصقلا هيلع لدت امك ؛ كربتلاو ميلعتلل ةالصلا ةحص ىلعو

 )١( «حتف» . . . نوكت ال ىتح هيواسي نأ بحتأ .

 ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع وه لب ثيدحلا يوار وه سيل دوعسم نبا ناف « بيجع مهو اذه (۲)

 تمقف حبسي هتدجوف ةرجاهلاب ا لاق هنأ ‹ ىلذهلا دوعسم هيبأ مسا اذهو

 يف وه اذكه . هءارو انففصف ترخأت 3 ءاج املف « هنيمي نع هءاذح ينلعج ىتح ىنبرقف هءارو

 . هءاذح هلعج رمع نبا نأ : عقاب نع هلثم (164/1) يورو« حيحبص دنسب (11/92155/1) رل

 : لي هللا لوسر لاق مث هنم لكأف ماعطل 0 بل ال لا

 . ثيدحلا . . . تمقف : سنأ لاق « «مكب يلصألف اوموق»
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 : ٍ ةركب يبأ ثيدح _ ۸ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص ساب- ٠ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 . مامإلا فلخ نينثالا ماقم نأ ىلعو

 ذإ ؛ ميتيلا : ظفل نم رهاظلا وهو « حانجلا دسيو هفوقوب دتعي ريغصلا نأ ىلعو
 . مالتحالا دعب متي ال

 ةأرما مدع نإو ؛ فصلا يف درفنت اهنأو « لاجرلا عم فّصَت ال ةأرملا نأ ىلعو
 هنأل ؛ اهتالص تأزجأ « لجرلا عم ةأرملا تمضنا نإف ؛ كلذ يف رذع اهيلإ مضنت

 ىلع ةلالد هيف سيلو . اهفقوم هنأو رخأتلا ىلع اهريرقت الإ ثيدحلا يف سيل
 . هريغ يف تلص ول اهتالص داسف

 نإ ‹ اهفص ىف نم ىلعو . اهفلخ نم ىلعو اهيلع دسفت اهنأ ةيوداهلا دنعو
 :اومِلَع

 داسفلا ىلع ليلد الو: ةأرلل نود لجترلا ةالص داسف ىلإ ةفينح وبأ بعذو

 . نيتروصلا يف

۳A۸عكار وهو« لب يبنلا ىلإ ىهتنا هنأ : هنع هللا يضر ةركب يبأ نع  . 

 . (ْدْعَت الو  ًاصّرح هللا كداز» : ؤو يبنلا هل لاقف . فصلا ىلإ ! لصَي نأ لبق عكرف ظ
 . فصلا ىلإ ىشَم مث فصلا نود عكرف : هيف واد وُب دارو « يراخُبلا هاور

 ‹ عكار وهو ‹ غي يبنلا ىلإ | ىهتتنا هنأ : هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو) (

 : (ًاصّرح هللا كداز» : هي يبنلا هل لاقف ‹ فصلا ىلإ لصي نأ لبق عكرف
 ‹ يراخخبلا هاور) دوعلا نم ؛ ةيقوفلا ةانثملا حتفب : («دعت الو) ريخلا بلط ىلع : يأ
 . (فصلا ىلإ ىشم مث« فصلا نود عكرف : هيف "'دواد وبأ دازو

 . ("58ه) «دواد ا حيحص» يف هتنيب امك ؛ ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو )۱(

۹۰ 



 ةركب يبأ ثيدح ۸ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . ةالصلا يف لخدي الف ؛ ًاعكار مامإلا دجو نم نأ ىلع لدي ثيدحلا

 . (دعت الو» :

 ا هنأ Se ليقو

 «مكحلل الهاج ناك هنأل ؛ هرمأي مل كلي هلعل : تلق « اهتحص ىلع لدف

 . رذع لهجلاو

 اا ا نبا نع ءاطع ةياور نم ٠ .«اطسوألا» يف يناربطلا ىورو

 لاق . ةنسلا كلذ نإف ؛ فصل ا ام
 . كلذ عنصي ءاطع تيأر دقو : جيرج نبا لاق « كلذ عنصي هتيأر دق : ءاطع

 ؛ ةداعإلا نم ؛ ةيقوفلا ةانثملا مضب « «دعت الو» : ظفل نأ ىلع ينبم هنأكو : تلق

 . ةحيحص اهنإف كتالص دعت الو « ريخلا بلط ىلع ًاصرح هللا كداز : يأ

 ثيدح نم نكسلا نبا ةياور هديؤتو « ودعلا نم ؛ ةلمهملا نيعلا بع يورو

 ‹ فصلا يف تلخد ىتح « ىعسأ تقلطناف ةالصلا تميقأ : "كي يما

 لاق « انأ : تلقف : ةركب وبأ لاق ؟«ًافنآ يعاسلا 0 اح

 E الو هرج هللا كداز» : ي

 )١( يبهذلا هقفاوو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو (؟١/5١) مكاحلا اذكو .

 عكري الف ةالصلا مكدحأ ىتأ اذإ) : ثيدح هضراعيو « جيرج نبا ةنعنع هيف نكل : تلق (۲)

 ‹ ةحصلا هرهاظ هدانسإو )171/١( يواحطلا هجرخأ . «فصلا نم هناكم ذخأي ىتح فصلا نود

 . ةركب يبأ ثيدح ىف دواد ىبأ ةدايز هل دهشيو « ظفاحلا هنسحو

 ٠١١ ) : «صيخلتلا» (؟)
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 دبعم نب ةصباو ثيدح 789 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا ساتك ۔ ۲
 للا كسا جميييل سس لل

 لوخدلا ىلإ ًايعاس دعت ال : يأ ؛ دوعلا نم ؛ (دّعَت ال» هنأ ةياور برقألاو

 لا وأ: اهئازجإب رعشي «ًاصرح هللا ا 50 ؛ اهديعي ال هنأب هك 5

 . ودعلا نم ؛ (دعت

 يلّصُب الجر یار و :هللا لوفر نأ : ٍدبعم 0 ب ةصباو نعو- ۳۸۹
 يذمرّتلاو دادو “مح هار . ةالصلا ديعُي 0 دا ت فلخ

 ار ںی ےس “ا رس رس

 . نابح نبا هححصو ۔ هنسحو -

 ؛ ةفاصّرق وبأ وهو « ةلمهم داصف ةدحوملا رسكو واولا حتفب : (ةصباو نعو)
 رسكب : (دبعَم نبا) ءاف فلألا دعبو ةلمهم داصف ءارلا نوكسو فاقلا رسكب

 ت دسأ ىنب نم كلام نبا وهو « ةلمهم لادف ةلمهملا نبعلا نوكسو "ميلا

 ةقرلاب تامو « ةريحلا ىلإ لوحت مث « ةفوكلا ةصباو لزن ٠ يدسألا يراصنألا ةيزخ

 ديعي نأ هرمأف . هدحو فصلا فلخ يلصي الجر ىأر ل هللا لوسر نأ)

 '/ نا نبا هححصو  هنسحو  يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور . ةالصلا

 لاق دقو« ةديحو فضلا فل ىلع نم ةالص نآلطنب ىلع لاد هيف
 . دمحأو يعخنلا اهنالطبب

 تلقل ؛ ؛ ثيدحلا اذه تبث ول : لوقيو « ثيدحلا اذه فعضي يعفاشلا ناكو ظ

 . ينتفلا رهاط دمحم خيشلل «ينخملا»و «سوماقلا» يف امك ؛ ميملا حتفب وه لب )1(

 قاحساإو ا هححص دقو © حيحص - يذمرتلا اذكو  هدانسإو؛ )4.0 - ۳) )۲(

 AY) مقر) (دواد ىبأ e یف هتي امك ؛ نابح نباو ةعزج نباو
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 يلع نب قلط ثيدح 54 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . روكذملا ربخلا توبثل ؛ كلذ ىقوتي نأ رايتخالا : يقهيبلا لاق « هب

 الاب غلي هرمأي مل هنأو « ةركب يبأ ثيدحب لدتسا اهنالطب مدعب لاق نمو

 ةداعإلاب رمألا لمحيف : اولاق ؛ ادرفنم فصلا فلخ ةالصلا ضعبب ىتأ هنأ عم

 . بدنلا ىلع انهه

 تاوفلا ةيشحخ وهو «رذعلا ىلع ةركب ىبأ ثيدح لمحي نأ ىلوألاو : ليق

 . ةالصلا عيمج يف رذع ريغل اذهو « ناكمإلا ردقب همامضنا عم

 ‹ هقفاوي لب ؛ ةركب يبأ ثيدح ضراعي ال اذه : لاقي نأ هنم نسحأو : تلق

 هرمأ لمحيو « هلهجب ًاروذعم ناك هنأل ؛ ةداعإلاب ةركب ابأ قلي رمأي مل اغإو

 نالطبلا ىلع لديو « مكحلاب ًاملاع ناك هنأب ؛ فصلا فلخ ىلص نمل ةداعإلاب

 : هلوق هنمضت ام ًاضيأ

 فلخ درقتمل ةالّص ال» : ُهْنَع هللا يضر يلع نب قّلط ْنَع هلو ٠١

 س وأ ُمُهَعَم تلخد الأ» : ةصباو ثيدح يف ُيَناَرَبْطلا دازو . «(فّصلا

 . «ًالجر

 فلس يذلا : (هنع هللا يضر يلع نب قلط نع) "7نابح نبال : ْيأ : (هلو)

 دازو) ةحصلا يفن يف رهاظ يفنلا نإف : («فّصلا فلخ درفنمل ةالص ال») هركذ

 فصلا نع ًادرفنم ىلصملا اهيأ : (تلخد الأ» : ةصباو ثيدح يف يناربطلا

 )١( هاور امنإ ) )40١حيحص هدنسو (۲۳/۲) دمحأ هاور اذكو « نابيش نب ىلع ثيدح نم ‹

 «ءاورإ» )٥٤١( .

۹۳ 



 ةريره يبأ ثيدح - ۱ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك ۲

aNويس دم مول تيل  

 ةالص ال هنإف ؛ كتالص دعأ ؛ ناكملا كب قاض نإ» : "'يناربطلا ثيدح مامتو

 ىلإ مك دحأ ىهتنا اذإ» : سابع نبا ةياور نم «دئاوزلا عمجم) ىف وهو .( «كل

 يناربطلا هاور : لاقو . «هبنج ىلإ هميقي الجر هيلإ ب ذجيلف ؛ مت دقو . فصلا
 يرسلا هيفو < ا"”دانسإلا اذهب الإ 3 : يبنلا نع ىوري ال : لاقو « «طسوألا» يف

 ثيدح ىف نأ «دئاوزلا عمجم)» مالک نم رهظيو ٠ دج فيعض وهو ؛ ميهاربإ نبا

 ةياور يف يرسلا نأ ركذ حراشلاو « فيعض وهو « ليعامسإ نب يرسلا ةصباو
 ةياور نم «ليسارملا» يف دواد وبأ جرخأ دق هنأ الإ « ةدايزلا اهيف يتلا يناربطلا

 هيلإ جلتخيلف ؛ اعضوم دجي ملف مك دحأ ءاج نإ» اذن ا نح اناقم

 يف يناربطلا جرخأو . «! جلتخلا رجأ مظعأ امف ‹ هعم مقيلف ؛ فصلا نم الجر
  فوفصلا تمت دقو  ىتآلا رمأ قلك یبنلا نأ : سابع نبا ثيدح نم «طسوألا»

 . هاو هدانسإو « هبنج ىلإ هميقي الجر هيلإ بذتجي نأب
  1١هلك مبتلا لاق : لاق : هنع هللا ىضر ةرْيره ىبأ ْنَعَو :

 امف ؛ اوُعرْسُت الو ءٌراَقولاو ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلإ اوُشُماَف ةماقإلا

 يلصملا اهيأ اي» : هلوأ . يناعنصلا مالك يف ةراشإلا يتأت امك ؛ ةصباو ثيدح نم : يأ )١(

 ! ناكملا مكب قاض نإ ًالجر كيلإ تررتجا وأ « هعم تلخدف ًافص تلصو نوكت 0

 يرسلا هيفو» : لاقو ىلعي يبأل لب يناربطلل ظفللا اذهب ( (95/؟) «عمجملا» يف هزعي ملو «. ٠

NEEميديا هاي يفلان ع  

 وه لب «ًادج فيعض وهو» : يمثيهلا لاق «ميهاربإ نب رشب هب دّرفت» يناربطلا مالك ماتو (۲)
 . (541) «ءاورإلا» رظنا ةمئألا نم دحاو ريغ هلاق امك ؛ ثيدحلا عضي باذك

1: 



 ةريره يبأ ثيدح ١1 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . يِراَخُبْلل ظُفللاَو « هيلع َقَمَتُم . «اوُمَأَف مكتاف امو « اوُلِصَف ُمُتْكرْد

 : (ةماقإلا متعمس اذإ» : 4 يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : ةنيكسلا : يوونلا لاق : (ةنيكسلا مكيلعو ةالّصلا ىلإ اوشماف) ةالصلل : يأ

 فلا نک .ةئيهلا يف : (راقولاو) ثبعلا بانتجاو « تاكرحلا يف ينأتلا

 : اديكأت يناثلا ركذو « دحاو امهانعم : ليقو « تافتلالا مدعو ترا نو

 رخآ يف هلوقب ؛ بدألا اذه ةيعرش يف ةمكحلا ىلع ملسم ةياور يف هبن دقو

 يف هنإف ؛ ةالصلا ىلإ دمعي ناك اذإ مك دحأ نإف» : اذه ةريره ىبأ ثيدح

 . هدامتعا يلصملل يغبني ام دامتعا يغبنيف « يلصملا مكح ىف هنإف : يأ ؛ «ةالص

 مامإلا عم ةالصلا نم : (مّتكردأ امف اوعرست الو) هبانتجا هل يغبني ام بانتجاو

 . (يراخبلل ظفللاو ‹ هيلع قفتم . «اومتأف مكتاف امو « اولصف)

 اطخلا ريثكتل كلذو « ةالصلا ىلإ نايتإلا يف عارسإلا مدعو راقولاب رمألا هيف

 ةوطخ لكب نإ» : e تبث دقف ؛ كلذ ةليضف لانيف

 مكدحأ ًاضوت اذإ» : اهوا ادواد نأ دنعو . «ةجرد ةالصلا ىلإ اهوطخي

 هللا بتك الإ ىنميلا همدق عفري مل ؛ دجسملا ىلإ جرخ مث , ءوضولا نسحأف

 دجسملا ىتأ اذإف ؛ ةئيس هنع هللا طح الإ ىرسيلا همدق عضي ملو « ةنسح هل

 ام ىلصف ‹ ضعب يقبو اضعب اولص دقو « ءاج نإف ؛ هل رفغ ؛ ةعامج يف ىلصف

 . «كل ذك ناك ء اولص دقو , دجسملا ىتأ نإو « كلذك ناك ؛ يقب ام متأو كردأ

 هأنعم درو هنأل حيحص ثيدحلا نكل؛ لاح هيف دك الاقل بسلا | دعم غ0

 1 (oY) (دواد قا ا یف اهتدروأ ثيداحأ یف ًاقرفم

۹٥ 



 ةريره يبأ ثيدح - ١ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠١ 2 ةالصلا باتك  ؟

 ام متلعف اذإ : يأ ؛ فوذحم طرش ںاوج . «اولصف متكردأ امف» : هلوقو

 . اولصف متكردأ امف « هوحنو عارسإلا كرت نم هب مترمأ

 ءزج يأ ىف مامإلا عم لخد ولو , اهكردي ةعامجلا ةليضف نأ ىلع ةلالد هيفو

 . روهمجلا لوق وهو « ةعكر نود ولو « ةالصلا ءازجأ نم

 نم» : كلي هلوقل ؛ ةعكر كاردإب الإ اهل ًاكردم ريصي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 كاردإ طات رتشا ةعمجلا يف يتأيسو . «اهكردأ دقف ؛ ةالصلا نم ةعكر كردأ

 . اهريغ اهيلع ساقيو « ةعكر

 الف ؛ ةصوصخم ةعمجلا نأبو « ةعامجلا ىف ال تاقوألا ىف كلذ نأب بيجأو

 . اهيلع ساقي
 هكردأ ةلاح يأ يف مامإلا عم لوخدلا ةحص ىلع سابلا ثيدحب لدتساو

 وأ «ًامئاق وأ اعكار يندجو نم» : اغفر "!ةبيش ىبأ نبا جرخأ دقر « اهيلع

 . «اهيلع انأ ىتلا ىتلاح ىلع ىعم نكيلف ادجاس

 همارحإ ىلع الو « مامإلا عم هكردأ امب هدادتعا ىلع ةلالد هيف سيلو : تلق

 سانأ نع عيفر نب زيزعلا دبع نع روصنم نب ديعسل )7١4/5( «حتفلا» يف ظفاحلا هازع )١(

 ذاعمو ىلع نع هوحن ىيذمرتلا ىفو» : ظفاحلا لاق مث « هركذف : لاق 8و يبنلا نأ ةنيدملا لهآ نم

 نأ رهاظلاو : تلق . ا هنكل « فعض هدانسإ يفو [غوقرم

 نم ةعامج نع ىور ليلج يعبات عيفر نب زيزعلا دبع نأل ؛ ةلسرم ريغ ةدنسم قيرطلا هذه

 هنع لجر نع هنع )۸4/۲( يقو اور رر ع نباو سابع ن نباو رمع نبا مهنم ةباحصلا

 دوجسلاب اودتعت الو ءاودجساف ادجاس ناك نإو « اوعكراف عكار مامإلاو متئج اذإ» : ظفلب غي

 . حيحص لسرم وهف ؛ الوصوم نكي مل نإ وهو ‹ حيحص هدنسو . «عوكرلا هعم نكي مل اذإ
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 ةريره يبأ ثيدح 0١ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك ١

 يف يناربطلا جرخأ دقو . هعم نوكلاب رمألا هيف لب ؛ اهيلع هكردأ ةلاح يأ يف

 نم : الاق دوعسم نباو ىلع نع  يمثيهلا لاق امك ؛ نيقثوم لاجرب  «ريبكلا»

 يمثيهلا لاق  (ريبكلا» يف ًاضيأ جرخأو ٠ "/ةدجسلاب دتعي الف ؛ ةعكرلا كردي مل

 دوعسم نباو انأ تلخد : لاق بهو نب ديز ثيدح نم - نيقثوم لاجرب : ًاضيأ
 غرف املف ‹ فصلاب انيوتسا ىتح « انيشم مث « انعكرف « عكار مامإلاو دجسملا

 . "'هتكردأ دق : لاقف « يضقأ تمق « مامإلا

 دحأ وهو « بهذ امب - سونأم : يأ - ليلد رخآلا يفو « ةفوقوم راثآ هذهو

 بهذ ام ىلع ةلدأب تسيل ةفوقوم راثآ اهنإف الإو « ةركب يبأ ثيدح تالامتحا

 . "'مدقت دقو « ريبزلا نبا هيلإ

 ‹ «اومتأ» : ضوع ؛ «اوضقاف» : ظفلب بابلا ثيدح تاياورلا ضعب ىف دروو

 كلت كردي مل ًاعكار مامإلا كردي مل نم» هدحو دوعسم نبا نع (1/١1؟) يقهيبلا هاورو )١(

 نب ديز نعو « حيحص دنسب هوحن رمع نبا نع ىور مث . ملسم طرش ىلع حيحص هدنسو ( ةعكرلا

 افوقوم هنع يور نسح ثيدح وهو « هنع قرط نم ًاعوفرم ةريره يبأ نع هانعم َدَرَوَو . هلثم تباث
 . (495) «ءاورإلا» يف هلك كلذ تلصف دقو هنعنع دقو قاحسإ نبا هيف « تبثي ملو هفالخ

 قرط يناربطلا دنع هلو « حيحص هدنسو يقهيبلاو ةبيش ىبأ نباو يواحطلا ًاضيأ هجرخأ (۲)

 نعو . دانسإلا حيحص اهضعب قرط نم تباث نب ديز لعف نم ىقهيبلاو يواحطلا هاورو . ىرخأ
 . عطقنم هنكل تاقث هلاجر دنسب يقهيبلا هاور . هلثم قيدصلا ركب يبأ

 . «ةنسلا نم كلذ نإف» : هلوق (١4ص) مدقتملا ريبزلا نبا ثيدح ىف نإف ؛ رظن هركذ اميف (؟)

 عوكرلا كردم نأ راثآلا كلت عم هثيدح هدافأ ام حجارلاف « لوصألا لهأ دنع عوفرملا مكح ىف اذهو

 . (؟١١مقر) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» ىف كلذ تنيب دقو . ةعكرلل كردم

۹۷ 



 بعك نب ىبأ ثيدح ۔ ۳۹۲  ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . ةرياغم الف ؛ (اومتأ» : ىنعم ىف وهف ؛ ءىشلا ءادأ ىلع قلطي ءاضقلاو

 ‹ هتالص لوأ يه له ؛ همامإ عم قحاللا هكردي اميف ءاملعلا فلتخا دق مث

 "/«راهنلا ءوض يشاوح» يف هانققح دقو ؛ اهلوأ اهنأ قحلاو ؟اهرخآ وأ

 ةعكرلا كلت ةءارق طقست له ؛ هعم عكرف ًاعكار مامإلا كردأ اذإ اميف فلتخاو
 دتعي : ليق ؟اهب دتعي الف ؛ طقست ال وأ ء اهب دتعيف ؛ ةحتافلا بجوأ نم دنع

 هتتاف هنأل ؛اهب دتعي ال : ليقو < هبلص ميقي نأ لبق مامإلا كردأ دق هنأل ؛ اهب

 . ءازجإلا اندنع حجرتو « ةلقتسم ةلأسم يف كلذ يف لوقلا انطسب دقو ؛ ةحتافلا

 اغإو ‹ كلذ ىلع للي هرقأ مث , عوكر مهو عكر ثيح ةركب يبأ ثيدح هتلدأ نمو
 . تفرع امك ؛ فصلا ىلإ ءاهتنالا لبق لوخدلا ىلإ ةدوعلا نع

 : لك هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر بفك نُ يبا نَعو ۲

 نْيَلُجَرلا عم هئالصَو ؛ هدو هت هتالّص نم یک لجّرلا عَم لجّرلا ةالص»
 . (َلَجَو رَع هللا ىلإ ُبَحأ وهف َرتكأ ناك امو ٠ لُجَرلا عَم هتالص نم ىكزأ

 . نابح نبا هححصو ؛ ‹ يئاسنلاو واذ ملأ ور

 : زال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بعك نب يبأ نعو)

 ادرفنم هتالص نم ارجأ رثكأ : يأ : (هدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجّرلا

 ْبحأ وهف رثكأ ناك امو« لجرلا عم هتالص نم ىكزأ نيلجرلا عم هتالصو)

 هجرخأو : (نابح نبا هححصو < يئاسنلاو دواد وبأ هاور . «لجو رع هللا ىلإ

 يقهيبلا دنع هنباو رمعو يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع ة ةريشك راثآ كلذ ىلعو )١(

 . ديج رمع نبأ نع هدنسو )۹4 - ۲۹۸/۲)

۹۸ 



 بعك نب يبأ ثيدح 597  ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 هيف فالتخالا ركذو :يكاحلاو يليقعلاو نبا هححصو « هجام نبا

 ىكزأ هبحاص امهدحأ موي نيلجرلا ةالص)» : يناربطلاو رازبلا هجرخأو

 ا دنع

 نبا هجرخأ ام هقفاويو « مومأمو مامإ ةعامجلا ةالص لقأ نأ ىلع ةلالد هيفو

 اضيأ يقهيبلا هاورو . «ةعامج امهقوف امف نانثا» : ىسوم يبأ ثيدح نم هجام

 . "!فعض امهيفو « سنأ ثيدح نم

 كلام ثيدحب لدتساو « ةعامج امهقوف امف نانثا باب : يراخبلا ِبّربو

 . «امكربكأ امكمّؤيل مث اميقأ مث نّذَأَف ةالصلا ترضح اذإ» : ثريوحلا نبا

 ىلص دقو « لجر دجسملا لخد هنأ : ديعس ىبأ ثيدح نم دمحأ ىور دقو

 نع نالف اي كسبح ام» : كي يبنلا هل لاقف « رهظلا هباحصأب كي ىبنلا

 الأ : د هللا لوسر لاقف < يلصي ماقف : لاق ؛ هب لتعا ًائيش ركذف «؟ةالصلا

 : ىمثيهلا لاق « هعم لجر ماقف . «! هعم يلصيف اذه ىلع قدصتي لجر

 "'حيحصلا لاجر هلاجر

 ىبأ نب ديلولا نعو يلامثلا ريمع نب مكحلاو ةمامأ يبأو اا ومنع نبا نع يور دقو )١(

 تجرح دقو . ًاضعب هضعب ىّوقي هيف لاقي نأ نكمي ام اهيف سيلو « ةفيعض اهلكو « السرم كلام

 . )4۸۹( «ءاورإلا» يف مهثيداحأ

 )۳/ONE )۸٥ دمحأ دنع هيف نإف «الک : تلق (۲)

 ب و ا ا ا ؛ حيحص ثيدحلا نكل ؛ هظفح لبق نم فيعض

 . (ه7ه) «ءاورإلا» رظنا « لالتعالاو لاؤسلا نود

۹۹ 



 ةقرو مأ ثيدح . ۳ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك  ؟

 ص

 نأ :

 ذا :لا ١ 2 ١
  2دو

 بي 0

 اهنع هللا يصر ةقَرَو 3 نَعَو 7

 :٠ ةميزخ نبا هححصوو دواد وبأ هاور . اهراد

 تنب ةقرو مأ يه فاقلاو ءارلاو واولا حتفب : (اهنع هللا يضر ةقرو مأ نعو)

 للك هللا لوسر ناك « ريوع نب ثراحلا نب هللا دبع تنب : ليقو « ةيراصنألا لفون
 ا 3 اهراد لهأ موت تناكو 4 نآرقلا تعمج لق تناكو 4 ةديهشلا اهيمسيو اهروزي

 كعم وزغلا يف يل نذئا !هللا لوسر اي تلاق ءاردب ل
 ةيراجو مالغ اهل ناكو 3 ددؤي ًانذؤم اهل لعجو اهراد لهأ موت نأ اهرمأو . ثيدحلا

 ةفيطقب اهامغف ؛ ليللا ىف اهيلإ اماق ةيراجلاو مالغلا نأ ثيدحلا ىفو : اهيكرودف

 ملع نم هدنع نم : لاقف سانلا يف ماقف رمع حبصأف « ابهذو « تتام ىتح اهل

 لوأ اناكو . امهبلصف امهب رمأف ءادجوف ء امهب ئجيلف  امهآر نم وأ  نيذه

 دواد وبأ هاور . اهراد لهأ مؤت نأ اهرم لي الي يبنلا نأ) ةنيدملاب بولصم

 . '(ةيزخ نبا هححصو

 ؛ لجرلا مهيف ناك نإو « اهراد لهأ ةأرلا ةمامإ ةحص ىلع ليلد ثيدحلاو
 ةمؤت تناك اهنأ رهاظلاو « "ةياورلا يف امك ًاخيش ناكو « نذؤم اهل ناك هنإف

 . يربطلاو ينزملاو روث وبأ كلذ ةحص ىلإ بهذو « اهتيراجو اهمالغو

 7 مهريعو مكاحلاو » «ليللا مايق» يف رصن نباو « «ىقتنملا» يف دوراجلا نبا هاورو : تلق )۱(

 هيلع ملكتو » )4۹۳) «ءاورإلا»و )۰) «دواد ىبأ ي یف هثنيب امك نسح مهصعب دلسو

 . ريصقت وهو « فيعض هنأ هنم مهفي اب «صيخلتلا» يف ظفاحلا

 : )4۷/۱( (دواد ا نئسال رظنا 68



 ةقرو مأ ثيدح ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك  ؟

 "ريهامحلا كلذ ىف فلاخو

 ىعفاشلا نامامإلا هب لاقف ؛ ةهارك ريغ نم طقف ءاسنلل ةأرملا ةمامإ ةحص امأو : تلق )١(

 ١ . هبابحتسا ىلع ليلدلا موقي يذلا وهو . )177/١1( «ينارعشلا نازيم» يف امك ؛ لبنح نباو

 : «نيعقوملا مالعإ» يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق

 (ثيداحألا نم هباشتملاب : ىنعي) ةمكحلا ةحيحصلا ةنسلا در : نوسمخلاو سماخلا لاثملا»

 ثيدح نم «ننسلا»و « «دنسملا» يف امك تادرس ال ةطامح ءاسنلا ةالص بابحتسا ىف

 يف اهروزي ناك هل السر نأ راش نب ادع تي ةقرو مأ نع دالخ نب نمحرلادبع

 امك ؛ ةميزخ نبا هححصو : تلق) اهراد لهأ مؤت نأ اهرمأو اهل نذؤي ناك ًانذؤم اهل لعجو « اهتيب

 تيأر انأف : نمحرلادبع لاق . (لاق . «لينلا» يف امك ؛ مكاحلاو ينطقرادلا ًاضيأ هجرخأو « تيأر
 اهل نذأ وأ  اهرمأ قل يبنلا نأ : ةقرو مأ نع انتدج ىنتثدح : ديلولا لاقو . اريك اا

 انث : دمحأ مامإلا لاقو . غالي هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا ت أرق دق تناكو « اهراد لهأ مؤت نأ

 تّمَأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ : ةيفنحلا ةطئار نع مزاح يبأ ةرسيم نع نايفس انث : عيكو

 نع يعفاشلا ىورو . ةشئاع نع ءاطع نع ثيل هعبات . أطسو نهنيب نهتمأف « ةبوتكملا يف ةوسن
 لضفي» : هلي هلوق مومع الإ ةلأسملا يف نكي مل ولو : نهطسو تماقف ءاسن تّمأ اهنأ : ةملس مأ

 یب تيااح نم ی يوروبا ينحل )1 یو عمي علا هلع قلع ةعايخلا الع

 ga o , ديلولا نع ةعيهل نبا انأ : ىيحي نبا

 ىنعي  مدقت ام ىلع دامتعالاف ؛ «ةزانج وأ ةالص يف الإ ءاسنلا ةعامج يف ريخ اال» : لاق دك

 + ل كل نيس علب ا لل لانا نسق ضرب يبا د ١ نان ىلا

 ةياورلا امأو . ءاضقلاو ىمظعلا ةمامإلاو ةيالولا يف وه اغإ اذهو ؛ «ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل»
 زوج ةنسلا هذه فلاخ نم نأ بجعلا نمو . اذه ىف لخدت الف ؛ ةمامإلاو ايتفلاو ةداهشلاو

 اهتاوخأ حلفي ملو « مهيلع ةمكاح يهو اوحلفأ فيكف ! نيملسملا رومأ ىلع ةيضاق نوكت نأ ةأرملل
 . ١"17( ص /7) ىهتنا «!؟نهتمأ اذإ ءاسنلا نم

 . ةأرملا ءاضق زاوجب لئاقلا وه هنإف ؛ ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ مامإلا ىلإ مالكلا اذهب ريشيو

 . قيرط موقأ ىلإ قيفوتلا يلو وهو « ملعأ هاو



 سنأ ثيدح 23345 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك  ؟

 ّيَبَأ ثيدح نم دمحأ نب هللا دبع ىور دقف ؛ طقف ءاسنلا لجرلا ةمامإ امأو

 : لاق ! ًالمع ةليللا تلمع هللا لوسر اي : لاقف كي يبنلا ىلإ ءاج هنأ بعك نبا

 ءانب لصف ءأرقن الو .أرقت كنإ : نلق ءرادلا يف يعم ةوسن : لاق . «؟وه ام»

 لاق ءاضر هتوكس نأ انيأرف : لاق . يب يبنلا تكسف « رتولاو اينامث تيلصف

 ¢ «طسوألا» يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاورو : لاق 1 مسي مل نم هدانسإ يف . يمثيهلا

 نسح هدانسإو ( 0(

 بتلا ّنَأ هنع هللا يضر ستا نعو 5
 هارو خا u ىَمْعَأ وهو « ساتلا

 مدقتو : (موتكم ّمأ نبا فلختسا غلي يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نعو)

 ةياور يف : (دواد وبأو دمحأ هاور . ىمعأ وهو « سانلا مؤي) ناذألا يف همسا

 : ةشئاع ثيدح نم ىناربطلل «طسوألا» يف وهو « نيترم هفلختسا هنأ دواد يبأل

 . سانلا موي نيترم ةنيدملا ىلع موتكم ٌمأ نبا كي يبنلا فلختسا

 ىف : ظفلب يناربطلا هجرخأ دقو , اهريغو ةالصلا يف هفالختسا دارملاو

 تغلبف هل فالختسالا تارم تدّدع دقو « نسح هدانسإو . اهريغو ةالصلا

0 aS 36 324  

 موي موتكم ما نبا فلختسا ا

 . (ةصالخلا» ىف هركذ ؛ ةرم ةرشع ثالث

 . كلذ ىف ةهارك ريغ نم ىمعألا ةمامإ ةحص ىلع ليلد ثيدحلاو

 5 نيسحتلا لمتحي هدنسو (۹۰) رصن نبا هآورو )1(

 . )۴٠١( دوراجلا نبا هاور اذكو « )5١8( «دواد يبأ حيحص» يف هتنيب امك ؛ نسح هدانسإو (۲)

۰۲ 



 رمع نباو ةشئاع اثيدح 545.95 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟

 . اًهْنَع هللا يضر َةَشئاَع نع َناّبح نبال ُهْوْحَنو

 (اهنع هللا يضر ةشئاع نع "/نابح نبال) سنأ ثيدح وحن : يأ : (هوحنو)
 . «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ هنأ مدقت

 الضو ۰ ا هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرمع نبا نعو 65

 اورا لا نإ نإ للف ا الإ نا لا ل

 . فيعض دانسإب ينطقرادلا

 ىلع اولص» : لي هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 الإ هلإ ال : لاق نم فلخ اولصو) ةزانجلا ةالص : يأ : (هللا الإ هلإ ال : لاق نم

 ثيدحلا اذه : «رينملا ردبلا» يف لاق : (فيعض دانسإب ؛ ينطقرا دلا هاور . «هللا

 . تبثي ال هقرط عيمج نم

 ؛ تابجاولاب تأي مل نإو « ةداهشلا ةملك لاق نم ىلع ىلصي هنأ ىلع ليلد وهو

 هنأ الإ ؛ ةفينح وبأ هيلإ بهذو « ىسيع نب دمحأو يلع نب ديز اذه ىلإ بهذو
 . يعابلاو قيرطلا عطاق ىنثتسا

 ةملك لاق نم نأ لصألاو « بلص اذإ قيرطلا عطاق يف لاوقأ يعفاشللو

 لتق يذلا ثيدح هل لديو « هيلع ةزانجلا ةالص هنمو ؛ نيملسملل ام هلف ةداهشلا

 نع مههني ملو . «هيلع يلصأ الف انأ امأ» : هيك

 )١( حيحص دنسب (۳۷۰) «هحیحص)» یف .

 ةلبعملا وهف ًاضيرع ناك اذإف ضيرع ريغ اليوط ناك اذإ مهسلا لصن . صقشم عمج (؟) .

۰۳ 



 ىلع ثيدح - ۷ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب- ١ 0 ٠ ةالصلا اتك ۲

 ةملك لهأ نم دحأ هنم صخي ال ةزانجلا ةالص ةيعرش مومع نألو « هيلع ةالصلا

 . ليلدب الإ ةداهشلا

 ظ هنأو « كلذ يف مالكلا انمق دقف ؛ هللا الإ هلإ ال : لاق نم فلخ ةالصلا امأف

 . هتمامإ تحص هتالص تحص نم نأو « ةلادعلا طارتشا ىلع ليلد ال

 : قالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يببأ نب يلع َنَعَو

 هاَوَر . «مامإلا عصي امك ْمنْصَيِلف ؛ لاح ىلع مامإلاو ةالّصلا مكدَحأ ۴ اذإ»

 . فيعض دانسإب يذمرتلا

 اذإ» : لو هللا لوسر لاق : لاق دج لا يشر بلاغ ىلآ نب ىلع قل

 هاور . «مامإلا ْعْنصَي .SE عنصيلف ؛ ؛ لاح ىلع مامإلاو ةالّصلا مكدَحأ ىتأ

 هيفو «ذاعمو يلع ثيدح نم يذمرتل هجرخأ : (فيعض دانسإب ُيَذمرَتلا

 هجرخأ دقو 3 هجولا أله نم الإ ةا اذخآ ملعن i لاقو « 'عاطقناو بفعص

 «ثيدحلا ٠.١ انباحضأ انثدح : لاق ىليل نبأ نب نمحرلا دبع ثيذخ نم ةواذ وأ

 ذإ ؛ عاطقنالا عفدني اذهبو « "اهيلع تنك الإ لاح ىلع هارأ ال : لاق ًاذاعم ّنأ هيفو

 ظفاحلا نع هلقن « حراشلا هنع باجأ دقو « ذاعمو ىليل يبأ نبا نيب وهف عاطقنالا اّمأ : تنفق )01(

 ‹ هنعنع دقو سلدم وهو ةاطرأ نب جاجحلا ةياور نم هنأ وهف ؛ فعضلا اّمأو . «صيخلتلا» يف

 دمحأ قيقحتب (485- 486/؟) «يذمرتلا ننس» رظنا « هيلع ذاعمو ىلع نع ثيدحلاا رادمو

 انه روكذملا ذاعم ثيدحبو « شماهلا

 (اولعفاف كلذك < ةنس مكل نس دق اذاعم نإ» : هبقع لاق قالك يبنلا نأ همامتو : تلق (۲)
 . ينامكرتلاو قيفد نب او مرح نبا هححصو «دواد يبأ حيحصال يف هتد أمك ؟ ؛ حيحص هدذلسو

١: 



 ىلع ثيدح _ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب - ٠ ةالصلا باتك  ؟

 عاطقنالاو « ةباحصلا نم ةعامج لب ؛ ذاعم ريغ نمحرلا دبعل يوارلا نأ رهاظلا

 نم عمسي مل نمحرلا دبع نأل : اولاق «ذاعمو نمحرلا دبع نيب يعدا امنإ

 هب دارملاو « انباحصأ : انه لاقو « ةباحصلا نم هريغ نم عمس دقو «ذاعم

 نع هللا يضر ةباحصلا

 يأ يف هيلإ مضني نأ مامإلاب قحل نم ىلع بجي هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو

 هكردأ ام دتعي هنإف ؛ اعكار وأ ًامئاق مامرا ناك ادق اصلا :ءارجأ نم ناك مرج

 الو « هدوجسب اسو دق لعق دا وأ ادعاق ناك ف فاس امك هی

 وأ ءامئاق يندجو نم» : ةبيش يبأ نبا ثيدح نم هديؤي ام مدقتو « كلذب دتعي

 . «اهيلع انأ يتلا يتلاح ىلع يعم نكيلف ؛ ا دجاس وأ « ًاعكار

 ؛دوجس نحنو متئج اذإ» : ةريره يبأ نع اعوفرم ةميزخ نبا جرخأو

 ‹ «ةالصلا كردأ دقف ؛ةعكرلا كردأ نمو ؛ًائيش اهودعت الو ءاودجساف

 نأ لبق ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» : ةريره يبأ نع ًاعوفرم هيف ًاضيأ جرخأو

 هيف نوكي يذلا تقولا ركذ : باب : هل مجرتو . «اهكردأ دقف « هبلص مامإلا ميقي

 . همامإ عكر اذإ ةعكرلل اكردم مومألملا

 ةريبكتب هعم لخدي ا سيل «مامإلا عنصي امك عنصيلف» : هلوقو

 مايقلا نم قحاللا ربكيف اعكار وأ « امئاق ناك اذإ اهب امإ هيلإ مضني لب ؛ مارحإلا

 كلذ لمتحي هنأ هتياغو « مارحإلل ربك ماق ىتمو طقف هعم نوكلاب وأ ‹ عكري مث

 نع ثيدحلا اجرخأ يقهيبلاو يواحطلا نأ هديؤيو « حراشلا لاق امك ؛ رهاظلا وه اذه 0(

 ' o) مقر) «دواد 5 حيحص) رظنا : 0 دمحم باحصأ انثدح : لاق ىليل بأ نب نمح رلادبع

 ه١١



 يلع ثيدح ۷ ٠ ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲
 ا ل مسالا

 الإ ئزجت ال نأ يضقي « مامإلاو درفنملل مايقلا لاح مارحإلا ةريبكت ةيعرش نأ الإ

 . ملعأ هللاو . لامتحالاب اهلوخد نم حرصأ كلذو « كلذك

 : ةعامجلا كرت يف راذعألا يف ةدئاف

 : يدانيف يدانملا رمأي ناك هنأ : هلي يبنلا نع رمع نبا نع ناخيشلا جرخأ

 ٠ :رباج نعو . رفسلا يف ةريطملا ةليللا يفو « ةدرابلا ةليللا يف ؛ مكلاحر يف اولص

 يف مكنم ءاش نم لصيل» : لاقف « انرطمف رفس يف ل هللا لوسر عم انجرخ

 . هححصو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور . («هلحر

 : تلق اذإ : ريطم موي يف هنذؤمل لاق هنأ : سابع نبا نع ناخيشلا هجرخأو
 . مكتويب يف اولص : لق « ةالصلا ىلع يح : لقت الف ؛ هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ
 وه نم اذ لعف دقف !؟اذ نم نوبجعتأ : لاقف « كلذ اوركنتسا سانلا نأكف : لاق

 . - ي يبنلا ينعي - ينم ريخ
 . "!هوحنب ريطم موي ىف ةعمج موي يف هنذؤم رمأ سابع نبا نأ : ملسم دنعو

 مكدحأ ناك اذإ» : لكي هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع يراخبلا جرخأو

 . «ةالصلا تميقأ نإو « هنم هتجاح ىضقي ىتح « لجعي الف ؛ ماعطلا ىلع

 اولص : لاق مث نانجضب ةدراب ةليل يف رمع نبا نذأ : لاق عفان نع (۸۹/۲) يراخبلا يفو ٠ )١(
 يف اولص الأ : هرثإ ىلع لوقي مث نذؤي ًانذؤم رمأي ناك قلي هللا لوسر نأ انربخأف . مكلاحر يف
 دعب لاقت ةروكذملا ةلمجلا نأ ىلع لدي اذهف . رفسلا ىف ةريطملا وأ ةدرابلا ةليللا ىف . لاحّرلا
 عمجلا يهو ةثلاث ةروص ةمثو « نيتلعيحلا لدب هيف لاقت اهنأ ىلع سابع نبا ثيدحو « ناذألا
 . حيحص دنسب (؟75/5) «دنسملا» يف دمحأ هاور . امهنيبو اهنيب

٠5 



 ىلع ثيدح 41 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص بايد ٠ ةالصلا باتك ۔ ۲

 : لوقي

 «نيثبخألا عفا دي وه الو ماعط ةرصضحب ةالص ال)

 ىلع هلابقإ لجرلا هقف نم» : لاق ءادردلا ىبأ نع "'يراخبلا جرصحخأو

 . «غراف هبلقو هتالص ىلع لبقي ىتح ؛ هتجاح

 باتك» ىف رصن نبا هقيرط نمو « «دهزلا» باتک يف كرابملا نبا هلصو دقو < ًاقيلعت : يأ )١(

 : هدانسإ لاح نكذب ملو < )۱۲/۲( «حتفلا» 8 امك ؛ «ةالصلا ردق ميظعت

۹۷ 



 ةشئاع ثيدح 4 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١

 ؛ نيتعكر ةالصلا تضرف ام لوأ : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نَع- ۳۹۸

 َرَجاَه مث : يراخُللو « هيلع َقْفَتُم . رضحلا ةالَص ْتَمنَأَو ءرقسلا ةالَص ترق
 اهّنِإف ؛ برغم ا الإ ! : ُدّمْحَأ دار . لوألا ىلع رفّسلا ةالص ترقأو ًاعبزأ تَصضرُفف

 . ةءارقلا اهيف لّوطت اهّنِإف حّبّصلا الإَو « راهنلا رتو

 ادع ام : (ةالصلا تضرف ام "لوأ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع)
 : (رفسلا ةالص) هللا رقأ : يأ : (ترقأف) ًارفسو ًارضح : يأ : (نيتعكر) برغملا
 ثالشلا يف ديزي . برغملا ادع ام : (رضحلا ةالص تمتأو) عكر اا
 ةالص ىلإ رظنلاب ةمات تناك ىّتح اهيف يز : ا

 ةالكك ىبنلا : يأ : (رجاه مث) ةشئاع نع هدحو : (يراخبللو « هيلع قفتم) رفسلا
 ىلع رفسلا ةالص ترقأو) ةدايزب ًاعبرأ تراص : يأ : (اعبرأ تضرفف)
 نم هداز : يأ : (برغملا الإ : "دمحأ داز) لوألا ضرفلا ىلع : يأ : (لوألا
 اهنإف برغملا الإ : يأ ؛ ةالصلا تضرف ام لوأ : اهلوق دعب ةشئاع نع ةياور

 ا ًارتو تضرفف : (راهنلا رتو) برغملا : يأ : (اهنإف) ًاثالث تضرف
 . (ةءارقلا اهيف لّوطت اهنإف ؛ حبصلا الإو) رمألا

 )١( ةشئاع نع هل ةياور وهو ملسم . مكيبن ناسل ىلع هللا ضرف : سابع نبا ثيدح يفو .

 )۲( «دنسملا» يف ) (o -7551/5نکل« ةشئاعو يبعشلا نيب عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجرو

 نابح نبا هاور اذكو « حيحص هدنسو « ًاقورسم امهنيب ركذف )۲41/۱( يواحطلا هلصو )٥٤٤(

 . يبعشلا قيرط نم



 ةشئاع ثيدح 4 صضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١١ . ةالصلا بناتك ۔ ۲
 ا ا و م ممم

 ىنعمب « تضرف . . نأل ؛ رفسلا يف رصقلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف

 . مهريغو ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذم هبوجوو « تبجو

 : ىنعمب « تضرف : اولاقو « لضفأ مامتلاو « ةصخر هنإ : ةعامجو يعفاشلا لاقو

 حانج مكيلع سيلف) : ىلاعت هلوقب اولدتساو « رصقلا دارأ نمل تضرف وأ « تردق

 ا هللا نرس ناحضأ رقاب هاو باستا الا نم اورم نأ
 ار

 نأبو ‹ ضعب ىلع مهضعب بيعي الو « متي نم مهنمو ءرصقي نم مهنمف ؛ هعم

 "'ولسم كلذ جرخأ . ةشئاع كلذكو « متي ناك نامثع

 يف يناربطلا جرخأ هنأبو ءاهيف ةجح ال ةباحص لاعفأ هذه نأب درو

 اعلا نم اعلن ناك ررفسلا اا انوقوف رغ قنا تدخر ا

 11 ال ذِإ ؛ فيفقوت وهو ؛ "'نوقوثوم هلاجر : يمثيهل | لاق . امهودرف متئش نإف 3

 هريغو ملسم حيحص يف» : «ملسم حرش» ىف لاق هنإف يوونلا حراشلا هيف دلق مهو اذه )١(

 ‹ مئاصلا مهنمو « متملا مهنمو ‹ رصاقلا مهنمف ؛ ولو هللا لوسر عم نورفاسي اوناك ةباحصلا نأ

 . «ةشئاع كلذكو متي ناك نامثع نأبو « ضعب ىلع مهضعب بيعي ال . رطفملا مهنمو

 نب دلاخ نب هللادبع نب ةّيَمأ نع حيحصلا هدنسب )۷۹/١( يئاسنلا ثيدح بوجولا ديؤي امو

 نأ حانج مكيلع سيل# : لجو زع هللا لاق اغإو ةالصلا رصقت فيك : رمع نبال لاق هنأ ديسأ

 : رمع نبا لاقف ؟# متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت
 لجو زع هللا نأ انملع اميف ناكف ؛ انملعف لالّض نحنو اناتأ قلي هللا لوسر نإ ! يخأ نبا اي |

 . رفسلا يف نيتعكر يلصن نأ انرمأ

 يف لاق دونكلا وبأو « ظفحلا ئيس وهو يضاقلا وهو كيرش (۸١۲ص) هدنس يفو : تلق (۲)
 . «لوبقم» : «بيرقتلا»



 : : ةشئاع ثيدح 84 û ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١١ ةالصلا ںاتک ۔۲

 رفسلا ةالص :  حيحصلا لاجرب - نيس يسم م بما

 ا بح

 ےک ر ا ا چ ةنسلا : هلوق يفو

 ىلإ ارفاسم جرخي نيح نم نيتعكر اهياصيف ةيعابرا ف رصقي ناك : «يوبنلا
 . ةتبلأ رفسلا يف ةيعابرلا متأ هنأ هنع تبثي ملو « ةنيدملا ىلإ عجري نأ

 ريغتت مل ًاثالث لصألا يف اهتيعرش نأ ىلع ةلالد برغملا الإ : اهلوق يفو

 ءاهرخآ سرغملاو ًاعفش تناك راهنلا ةالص : يأ ؛ راهنلا رتو اهنإ : اهلوقو

 رتولا عرش هنأ امك «راهنلا ةالصل رتو يهف راهنلا نم ءزج رخأ يف اهعوقول
 هللا نإ» : ثيدحلا ىف مدقت امك ؛ ىلاعت هللا ىلإ بوبحم رتولاو « ليللا ةالصل

 . (رتولا بحي رتو

 . اهتالص يف رَّصُِي ال هنأ ديرت . ةءارقلا اهيف لّوطت اهنإف حبصلا الإ : اهلوقو
 ىف اهنع ربع كلذلو ؛ ةءارقلا ليوطت اهيف عرش هن أل « ًارفسو ًارضح ناتعكر اهنإف
 اهلوطل اهناكرأ ۰ تناك امل « [۷۸ : ءارسإلا] #رجفلا نآرق# ب ةيألا

 ىلع مظعألا ءزجلا قالطإ نم اهب اهنع ربعف ؛ اهيف

 رفسلا يف رصَقَي ناك ارتا نأ : اَهْنَع هللا يضر ةشئاع ْنَعَو ۹
 ظوفحلاو « لولعَم هنأ الإ ؛ تاقث :هئاَورو « ينطقرادلا هار رطفُيو موصيو ميو

 .ءيقهْيبلا ُهَجَرْخَأ “اع وش ب ال ُهّنِإ : تلاقو ‹ اهلعف نم ةشئاع نع

 . حيحص هدنسو )4/۱( أ يواحطلا هاورو )1
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 ةشئاع ثيدح 8 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١- ةالصلا ںاتک  ؟

 متيو رفسلا يف رصقي ناك غي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 , اذه لعفي ناك ٍةكَي هنأ أ : يأ ؛ ةيتحتلا ةانثملاب لاعفألا ةعبرألا : (رطفُيو "اموصيو

 هنأ الإ ؛ تاقث) ةشئاع نع ءاطع قيرط نم : (هتاورو « ينطقرادلا هاور) اذهو

 هجرخأ . يلع قشي ال هنإ : تلاقو « اهلعف نم ةشئاع نع ظوفحم او . "'لولعم

 تلوأت اهنأو متت تناك اهنأ : اهنع ىور ةورع نإف ؛ دمحأ هركنتساو : (يقهيبلا

 e لع يبنلا نع اهدنع ناك ولف «- «حيحصلا» ىف امك  نامثع لوأت امك

 اضيأ جرخأو « كلذ فالح «نيحيحصلا» يف تبث ,ث دقو « تلوأت اهنإ : ةورع لقي

 ةنيدملا نم ويب هعم ترمتعا اهنأ : ةشئاع نع يقهيبلاو « "'ءاطع نع ينطقرادلا

 تمهتأ يمأو تنأ يبأب ! هللا لوسر اي : تلاق ةكم تمدق اذإ ىح « ةكم ىلإ

 . ىلع باع امو « «! ةشئاع اي تنسحأ» : لاقف « تمصو ترطفأو « ترصقو

 4 فورحلا رخآ ءايلاب . لوألا 4 متنو مرصقب ناك : يور لفو . ميقلا نبا لاق

 يف ةميزعلاب يه ذخأت : يأ ؛ موصتو رطفي كلذكو . قوف نم ةانثم اب : يناثلاو

 )١( موصتو متن : يور .
 ملو بيطخلا همجرت دقو ‹ هقثو نم دجأ ملو . باوث نب دمحم نب ديعس هيف : تلق (۲)

 را ةهركذ نابح نبا لعلف ٠ ف ا وک

 (؟17؟) ىنطقرادلا لاو ی ل م اک ناك اتا هتاورو» : هلوق قالطإ

 . «(حيحص هدانسإ»

 )١17/9( يقهيبلا هنعو )€( ينطقرادلا دنع هنإف « خاسنلا ضعب ١ نم ةمحقم اهلعل (۳)

 لولعم هنأ هيفو . «نسح هدانسإ» : ينطقرادلا لاقو . اهنع دوسألا نب نمحرلادبع قيرط نم

 . حرشلا يف ىتأي امك ؛ عاطقنالاب
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 ` ةشئاع ثيدح 84 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا ںاتک  ؟

 فلاختل نينمؤملا مأ تناك ام ؛ لطاب اذهو : ةيميت نبا انخيش لاق . نيعضوملا
 «حيحصلا» يفو « مهتالص فالخ يلصتف « هباحصأ عيمجو ل هللا لوسر

 ىلإ قلي هللا لوسر رجاه املف « نيتعكر نيتعكر ةالصلا ضرف هللا نإ : اهنع
 كلذ عم اهب نظي فيكف . رفسلا ةالص ترقأو « رضحلا ةالص ىف ديز « ةنيدملا

 !؟هعم نيملسملا ةالصو هتالص فالخ ىلصت اهنأ

 تلوأت اهنإ : هريغو سابع نبا لاق ؛ ويب هتوم دعب ةشئاع تمتأ دقو : تلق

 نب نمحرلا دبع ةياور نم هنإف ؛ هلاصتا ىف فلتخا دق ""بابلا ثيدحو اذه
 فنصملا لاق . قهارم وهو ةشئاع كردأ هنإ : ينطقرادلا لاق . ةشئاع نع دوسألا

 وبأ لاقو ‹ كلذل دهشي ام هريغو «يراخبلا خيرات» يفف : لاق امك وه : )هللا همحر

 يواحطلاو ةبيش ىبأ نبا ىعداو « اهنم عمسي ملو « ريغص وهو اهيلع لخدأ : متاح
 : «ننسلا» ىف لاقف « ثيدحلا ىف ىنطقرادلا لوق فلتخاو « اهنم هعامس توبث
 . حراشلا هلقنو « فنصملا مالك اذه « هبشأ لسرملا : «للعلا» يف لاقو ؛ نسح هدانسإ

 ءالعلا هيف مث « حيحص هنإ : لاقو هقاس هتيأرف «ينطقرادلا ننس» تعجارو

 ؛ اهنع ءاطع قيرط نم وه بابلا ثيدحف الإو « ًافنآ هتركذ يذلا دوسألا نبا ثيدح ينعي )١(
 ْ ش . هسفن حراشلا هركذ امك

 | . (8١١ص) «صيخلتلا» يف (۲)

 بابلا ثيدح ىف ىنطقرادلا هركذ اإ لوقلا اذه نإف « هللا همحر يناعنصلا نم مهو اذه (؟)
 امك ؛ «نسح هدانسإ» : هيف لاق امنإف اهنع دوسألا نبا قيرط نم امأو . ةشئاع نع ءاطع قيرط نم
 . انم هركذ قبس

 ؟ ١١



 رمع نبأ ثيدح ٠٠٠ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب- ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 نمم داك : نابح نبا لاقو « نيعم نبا هقثو : «نازيملا» ىف و يبهذلا لاقو ؛ ريهز نبا

 مل اميف هب جاجتحالا لطبف . ها '' تاغا فيم قيال ا نالا نق فوري

 . الاحو ًائيع فرع دقف ؛ هتلاهج مزح نبا ءاعدا اذهب لطبو « تابثألا قفاوي

 مالسإلا خيش تعمسو : هظفل ام اذه ةشئاع ثيدحل هتياور دعب ميقلا نبا لاقو

 ةانثملاب ؛ ميو رصقَي : ةياور ديري ء ها . هلي هللا لوسر ىلع بذك اذه : لوقي

 يف ةيعابر متي مل هنأب ا هنع تبث هنإف ؛ بج هلعف نم كلذ لعجو ةيتحتلا

 "اضرف هيف ماص الو «رفس
2 

 هللا ١ تإ» : لَ هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو ٠

 EE «هتیصْعَم نکا ینو نأ ْبحُي ىلاعت

 ا يک ص

 . «هّمئاَرَع یت ون نأ ْبحُي امك : ةياور يفو « ناّبح ¿ن نباو ةميزخ نبا هححصو

 ىلاعت هللا ّنِإ» : خالك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر َرَمُع ِنْبا نعو)

 هدو خا اقرب (هنيِصْعَم ىَنْوُت نأ هركي امك صخر ىَنْوُت ن نأ بحي

 )١( ًاضيأ «تاقثلا» يف هدروأ نكل .

 بع ال : سابع نبا نع (۲۳۲/۱) دمحأو )۱٤۱/۳( ملسم يفف رظن يناثلا يف : تلق (۲)

 )٤٠۲/١( دمحأ ىورو « رطفأو رفسلا يف كي هللا لوسر ماص دق «رطفأ نم ىلع الو ماص نم ىلع
 ديزي ال : لوقي ؛ امهعدي ال نيتعكر يلصيو رفسلا يف موصي ناك كي هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع

 .(؟55/5) ) يقهيبلا دنع سنأ نع بابلا يفو . نسح هدنسو . ةضيرفلا ينعي « امهيلع

 «ءاورإلا» يف هتركذ فالتخا امهدنس يفو )٥٤٥( نابح نباو (۱۰۸/۲) «دنسملا» يف (۳)

 ةباحصلا نم ةعامج نع دهاوش هل تقُس دقو « لاح لك ىلع حيحص ثيدحلا نكل (0810) مقر

 . كانه هتنيب امك حيحص اهدنسو هريغو نابح نبا دنع هل ىرخألا ةياورلاو « سابع نبا مهنم
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 سنا ثيدح ١ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١- ةالصلا باتك ۔ ۲

 . ((هُمئاَرَع ىَنْوُت نأ بحُي بحي امك» : "!ةياور يفو , ناّبح نبا ةَمّيزَخ نإ

 . اهفالخب هّتهاركو هاضرب هللا ةبحم ترسف

 . اهلباقم ةميزعلاو ءرذعل ماكحألا نم عرش ام ةصخرلا نأ لوصألا لهأ دنعو

 هيلا بي اس يري ا يس جا

 . تامرحلا ضعب ةحابإو

 « ليق اذك . ةيزعلا لعف نم لضفأ ةصخرلا لعف نأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 هلوق قفاوي ثيدحلاو « ةميزعلل اهتاواسم ىلع لدي لب ؛ ليلد كلذ ىلع هيف سيلو

 . [180 : ةرقبلا] رسعلا مكب ديري الو َرسيلا مكب هللا ديري# : ىلاعت

 ةريسُم جرخ اذإ هلي هللا لوسَر ناك : لاق هنع هللا يضر ستا ْنَعَو - ۰1

 . ملسُم اور . ٍنْيَعَكَر یلص ؛ خارق وأ ۽ « لايم ثالث

 ةثالث ةريسُم جرخ اذإ ل هللا لوسَر ناك : لاق هنع هللا ت سن نعو)

 و هلوق نم دارملا : (ملسُم هاور . نک ىل خسر وأ « لايم

 الف ؛ ًاليوط ًارفس دارأ اذإ ناك هنأ دارملا نأ ال ءردقلا اذه ةفاسم هدصق ناك اذإ

 ()ةفاسملا هذه دعب الإ رصقي

 )١( سابع نبا نع نابح نبا : يأ (هل) هلعل . >

 . ًابيرقت تارتموليك ةينامث وهو « هنم لايمأ ةثالث خسرفلاو . ةياهن . عارذ فالآ ةعبرأ ليملا (۲)

 يئانهلا ديزي نب ىيحيل ًاباوج ثيدحلا اذه ىور ًاسنأ نأ كلذ ىلع ليلدلا نمو : تلق (9)

 يف لاق امك ؛ ةرصبلا نم ينعي) ةفوكلا ىلإ جرخأ تنكو « ةالصلا رصق نع ًاسنأ تلأسف : لاق

 = ال رفسلا يف رصقلا زاوج نع هلأس هنأ رهظف» : ظفاحلا لاق . عجرأ ىتح نيتعكر يلصأف (حتفلا
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 سنأ ثيدح ١ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 ‹ ثيدحلا لصأ يف رييختلا سيلو « يوارلا نم كش ؛ خسارف وأ « لايمأ : هلوقو

 . ةبعش هيف كش : يباطخلا لاق

 يردي الف ؛ ةيوتسم ضرأ يف صخشلا ىلإ رظني نأ وه : ليملا دح ىف ليق

 . كلذ ريغ وأ « ةأرما مأ لجر وهأ

 ةضرتعم ًاعبصأ نورشعو ةعبرأ عارذلاو « عارذ فالآ ةتس وه : يوونلا لاقو

 . ةلداعتم ةضرتعم تاريعش تس عبصألاو « ةلداعتم

 ا ضل ع طار

 فاالأ ةثالث : ليقو « لمجلل ةوطخ فلأ : ليقو « عارذ فالآ ةعبرأ وه : ليقو

 ةالصلا هيلع يداهلا عارذ وهو « ًاعبصأ نوثالثو نانثا وهو « يمشاهلاب عارذ
 . اهدالبو ءاعنص يف هيلع لومعملا يرمعلا عارذلا وهو « مالسلاو

 . برعم يسراف وهو « لايمأ ةثالث وهف خسرفلا امأو

 وحن ىلع ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةفاسملا يف ءاملعلا فلتخا دق هنأ ملعاو

 ` . رذنملا نبا اهاكح ؛ الوق نيرشع

 ‹ لايم ةثالث رصقلا ةفاسم : اولاقو ثيدحلا اذهب لمعلا ىلإ ةيرهاظلا بهذف

 . لايمألا ةثالثلاب ديدحتلا ىلع هب جتحي الف ؛ هيف كوكشم هنأب مهيلع بيجأو

 ذخؤيف . اهيف ةلخاد لايمألا ذإ ؛ خسارفلا ةثالثلاب ديدحتلا ىلع هب جتحي ؛ معن

 خسارفلا ةثالثلاب ديدحتلا ىلإ بهذي مل هنإ : ليق نكل « طايتحالا وهو « رثكألاب

 ةرواجمب لب ةفاسمب ديقتي ال هنأ كلذ يف حيحصلا نإ مث . هنم رصقلا أدتبي يذلا عضوملا نع ت

 . «اهنم جرخي يتلا دلبلا



 a E a ان زد ونا اي 015 20٠٠٠0 5 و وعلا سنأ ثيدح ۔ ۱ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 يبأ ثيدح نم روصنم نب ديعس هجرخأ اب ةيرهاظلل جاجتحالا حصي ؛ معن . دحأ

 هللا لوسر ناك هنأ 1 "ليعيش

 ظ . لايمأ ةثالث خسرفلا

 نبا ثيدح نم ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام : رصقلا ةفاسم يف ليق ام لقأو
 « حيحص هدانسإو « ةالصلا ترصق اليم تجرح اذإ : لوقي ناك هنآ! افرقوم رمع
 قداصلاو رقابلا لوق نيلوقلا نيذهب قحليو « دواد نع «رحبلا» يف اذه ىور دقو

 .ادعاصف ديرب ةفاسم و هنأ ؛ مهريغو يداهلاو ىسيع نب دمحأو

 أ ديرب رفاست ةأرمال لحي ال : اعوفرم ةريره يبأ ثيدح يف ول هلوقب نيلدتسم
 لو ارا ديرعلا نابم كسلا اولاق « "دواد وبأ هجرخأ . (مرحم اهنا

 ناو ارفع“ ةفاسملا هذه نم لقألا ىمسي ال هنأ ىلع « هيف ليلد ال هنأ ىفخي

 ةفاسمو رصقلا ةفاسم نيب رم الو « مرحلا هيف بجي يذلا رفسلل ديدحت اذه

 . دابعلا ىلع انوع مرحلا باجیإ يف ةعسوتلا زاوحل ؛ مرحلا بوجو

 نورشعو ةعبرأ هتفاسم لب : ةيفنحلاو امهريغو ديؤملاو يلع نب ديز لاقو

 نأ تفرع دقو « ةالصلا رصقي ًاخسرف رفاس اذإ وي

 يف ظفاحلا لاق امك ؛ هبذك نم مهنمو كورتم وهو يدبعلا نوراه وبأ هدنس يف نكل )١(

 . حراشلا كلذ ىلع هعبتو «صيخلتلا» يف ثيدحلا اذه نع تكس هنأ هبئاجع نمف «بيرقتلا»

 نم ةعاسلا رفاسأل ينإ : هلوق )٠٠۹/۲/( هدنع تدجو امنإو , هل «فنصملا» يف هرأ مل (۲)
 يف روكذملا رثألا هبقع ركذ مث < ‹ )٥۳١/۲(( ظفاحلا لاقامك ؛ ا هدانسإو ءرصقأف ءراهنلا

 . هححصو دحأل ُهْرْعَي ملو ء ًاقلعم حرشلا
 يف ناك : لیق . باتكلا حيحص ةقث» : ا يف لاق دیمحلادبع نب ريرج هيف کل )۳(

  ظوفحم ريغ هنأ ىلإ (457/0) «حتفلا» يف ظفاحلا راشأ كلذلو . «هظفح نم مهي هرمع رخآ

 . يراخبلا هاور امك ؛ (موي ةريسم) : ظفلب باوصلاو (ديرب) ظفلب

0 
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 سنأ ثيدح ۔ 1۱ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 نمؤت ةأرمال لحي ال» : ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم يراخبلا هجرخأ امل ؛ ًاخسرف

 لبإلا ريسو : اولاق . «مرحم عم الإ مايأ ةثالث قوف رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب

 . "'خسارف ةينامث موي لك يف
 اورصقتالل» : اغ اغ نبا ثیدح ؛ درب ةعبرأ لب : يعفاشلا لاقو

 E | “'يقهيبلا و ياسر" !(درب ةعبرأ نم لقأ يف ةالصلا

 انباع نابع نبا ثيدح يراخبلا ىور هنأبو ءهرمع نباو سابع نبا لعف نم

 ىلإ نكلو ؛ ال : لاق ؟ةفرع ىلإ ةكم نم ةالصلا رصقتأ : لئس هنأ مزجلا ةغيصب

 ةكم نيبو اهنم دحاو لك نيب ةنكمألا هذهو « فئاطلا ىلإو ةد ةد - ىلإو د

 ملو : «داعملا داز» يف لاق « ةمواقتم ةلدألاو فيس انهك ةضراعتم لاوقألاو ٠

 قلطم يف كلذ مهل قلطأ لب ؛ ا ةفاسم هتمأل و ا و دحي

 او ةتبلأ ءيش اهيف هنع حصي ملقا ةثالتلاو نيمويلاو وبلا ا نم هنع

 )١( مهتدعاق فالح ىلع هنأل ؛ ىفخي ال رظن اذه رمع نبا ثيدحب ةيفنحلا لالدتسا يف :

 !؟اوركذ ام ىلع لدت ال ةياورلاو فيكف «هتياورب ال يوارلا يأرب ةربعلا»

 ] : اهسرف 008
 . (۱۳۳ص) فيعض هنأ (۳)

.)١707/9( )£( 

 ديس د E د (119/1) ا يف يعفاشلا اور ليت اا يف يول ظفللا ادهن اق

 امهنع هللا يضر سابع نباو رمع نبا ناکو» : هلوق وه ًاقيلعت يراخبلا يف يذلاو « حيحص

 . «اخسرف رشع ةتس يهو درب ةعبرأ يف نارطفيو نارصقي

 . )٥٦٥( «ءاورإلا» رظناف هريغ هلصوو حيحص دنسب )/١17( يقهيبلا هجرخأ يذلا وه اذهو
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 ا رك سنأ ثيدح - ۲  ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١ ةالصلا باتک ١

 "'فلسل || نم ريثك بهذم ءريصقو رفسلا ليوط يف عمجاو رصقلا زاوجو « ملعأ

 ال هللا لوُسرر عم انجرح : لاق هنع هللا يضر ُهَنَعَو - ۲

 قفَشُم . ةنيدملا ىلإ اتغَجَر ىتح« نيتعكر نيععكر يَلَصُي ناک ‹ ةكم ىلإ
 ربا نس

 يراخبلل ظفللاو « هيلع

- 
 م 1

 e سم ص
 س

 0 هللا لوسر عم انجرخ : لاق هنع هللا يضر) سنأ نع : يأ: (هنعو)

 : يأ : (نيتعكر نيتعكر) ةيعابرلا : يأ : (يلصي ناكف ‹ ةكم ىلإ ةنيدملا نم

 . (يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . ةنيدملا ىلإ انعجر ىتح) نيتعكر ةيعابر لك

 . عادولا ةجح يف هنأ لمتحيو « حتفلا ماع يف هرفس يف ناك اذه نأ لمتحي

 انمقأ : لاق ؟ًائيش اهب متمقأ له : سنأل اولاق مهنأ ةدايز دواد يبأ دنع هيف نأ الإ
 ا للا لا : اوماقأ مهنأ يتأيو « ارشع اهب

 اهو رقه سمع یا اده ا "ادواد يبأ ثيدح يف حرص دقو « ةرشع

 . حتفلا ماع ناك

 هيلع لدي امك ؛ كلذك وهو « ةكم يف هتماقإ عم مني مل هنأ ىلع ةلالد هيفو

 . ىتالا ثيدحلا

 وأ لق ءاوس ًارفس ىمسي ام لك يف ةالصلا رصق زوجيو» : (47) «تارايتخالا» يف لاق )١(
 وأ اجاني ناك ءاوسو « هيف «ينغملا» بحاص هرصنو ةيرهاظلا بهذم وهو « ةدمب ردقتي رک

 : يعفاشلاو دمحأ باحصأ نم نيرخأتملا ضعب لاقو « عضوم يف ليقع نبا هرصنو « ًامرحم
 .. «ةباحصلا نم ةعامج نع اذه يورو « ال وأ مايأ ةعبرأ نم رثكأ ةماقإ ىون ءاوسو

 دقو قاحسإ نب دمحم (۱۹۱/۱) هدنس ىفو « هدعب ىتآلا سابع نبا ثيدح نم ينعي (؟)

 . ةيعبنعج

١1١6 



 نيصح نب نارمعو سابع نبا اثيدح 404. 408 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١١ ةالصلا باتك  ؟

 مل ولو < ‹ رصقلا ىضتقي قي رفسلا ةّينب دلبلا نم جورخلا سفن نأ ىلع ليلد هيفو

e aدرسا لعدد  

 ''هنم ىأرمب امهتويبو یلص

 لكك يبتلا ماقأ : لاق « امنع هلا يضر سابع نبا ِنَعَو ۳

 يبأل ةياور يفو « يراخبلا هار . امو رشع ةعلست ةكم ظفل يفو ٠ دشتي انوي

 ظ ع را : ىرخأ يفو « ةرشع حبس : دواد

 اموي رشع ةعست غلي يبنلا ماقأ : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)
 هاور . اموي رشع ةعست ةكمب) هنأو ةماقإلا لحم نييعت : (ظفل يفو ءرصقي

 ريكذتلاب : (ةرشع عبس) سابع نبا نع : يأ : (دواد يبأل ةياور يفو « يراخبلا

 دواد يبأ ةياور يف ثينأتلابو ءركذم وهو < اموي هزيم ركذ هنأل ؛ ىلوألا ةياورلا يف

 ةياورلاك ؛ رشع ةعست : هنع دواد د ةياور يفو « ةليل هريدقتو « هزيم فذح هنأل

 "ع نسمح )سان نبا نع دواد يبأل : ىلا ( ىرخأ يفو) ىلوألا

 . ةرشع ىناَمُث هنع هللا ىضر نّيِصُح نب َنارُمع نع ُهَلَو ٤

 ينامث هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع) دادا او

 مكاحلا هلصو نكل موزجم وهو ‹ هلعف نم يلع نع )٠٠٥/۲( يراخبلا هانعم قلع )١(
 . «ثيدحلا نيل» : فنصملا لاق سايإ نب ءاقو هيفو ىقهيبلاو

 ؛ ظفاحلاو يقهيبلا اهحجر يتلا يهو (رشع ةعست) ىلوألا تاياورلا هذه حجرأو : تلق (۲)

 . (هاله) «ءاورإلا» ىف هتنيب امك

۱۱۹ 



 رباج ثيدح - ٥ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب- ١ ١ ةالصلا بناتك ۲

 ةليل ةرشع ينامث ةكمب ماقأف « حتفلا هعم تدهش : دواد يبأ دنع هظفلو : (ةرشع

 . «رفس موق انإف اعبرأ اولص !دلبلا لهأ اي» : لوقيو « نيتعكر الإ يلصي ال
 . ةالّصلا ُرِصَفَيًامْوَي نيرشع َكوُبَتِب ماقأ : ُهْنَع هللا يضر رباج نع هلو 05

 . هلْضَو يف َفلُتْا هنأ الإ ؛تاقث ُُناَورَ

 يبنلا : يأ : (ماقأ : هنع هللا يضر رباج نع) ا"اوواذ يبأل ش ىأ :(هلو)

 يف فلتخا هنأ الإ ؛ تاقث هتاورو . ةالصلا رصقي موي نيرشع كوبتب) ب

 نمحرلا دبع نب دمحم نع « ريثك يبأ نب ىيحي نع رمعم هلصوف : '"(هلصو
 يف ينطقرادلا هلعأف ؛ هدنسي ال رمعم ريغ : دواد وبأ لاق « رباج نع « نابوث نع

 . عاطقنالاو لاسرإلاب «للعلا»

 . ةرشع عصب : ظفلب رباج نع / "يقهيبلا هجرخأ دقو : هللا همحر فنصملا لاق

 مث حنفاينملا متي یتم : باب : ثيداحألا هذه بابل مجرت دواد ابأ نأ ملعاو

 اهتماقإ ىلع رفاسملا مزع اذإ يتلا « ةماقإلا ةّدم ردق يف ءاملعلا فلتخا دقو

 )١( هريغ نع هنع (041 ۰ ه45) نابح نبا اذكو دمحأ قيرط نم هاور .

 ) )۲هتنيب أمك يعليزلا هرقأو يوونلا هححصو « حيحص هدنسو 0 اندنع حجارلاو : ت تلق

 ظ 00 «ءاورإلا» يف

 نحنف : هظفلو (9١١ص) مدقتملا سابع نبا ثيدح مامت هدنع وهو هوحنب يراخبلا هاورو )٤(

 . انممتأ اندز نإو « انرصق رشع ةعست انرفاس اذإ

١ 



 رباج ثيدح 6 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١- ةالصلا باتك ۔ ۲

 ا اسال

 : لاوقأ ىلع « ةالصلا اهيف متأ

 ؛ مايأ ةرشع ةماقإلا ةدم لقأ نإ :  ةيوداهلا بهذ هيلإو - سابع نبا لاقف

 يف هللاب ديؤملا هجرخأ . ةالصلا متأف ارشع تمقأ اذإ : مالسلا هيلع ىلع لوقل

 هنإ : «بيرقتلا» يف فنصملا لاق « درص نب رارض اهيف قرط نم «ديرجتلا حرشا)

 . فيقوت وهو : اولاق ‹ ةقث ريغ

 سابع نبا تاياور ىدحإب نيلدتسم «أموي رشع ةسمخ : ةيفنحلا تلاقو

 ميقت نأ كسفن ىفو « رفاسم تنأو ةدلب تمدق اذإ :رمع نبا لوقو« هلوقبو

 . ةالصلا لمكان هليل رخ

 ‹ نامثع نع يورم وهو « مايأ ةعبرأ اهلقأ نأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيكلاملا تبهذو

 يصم دعب نيرجاهملا ا هعنمب اولدتساو « جورخلاو لوحدلا موي ريغ دارملاو

 ريصي مايألا ةعبرألاب هنأ ىلع لدف ؛ ةكم ىف مايأ ةثالث نع اوديزي نأ كسنلا

 . اهيلع ليلد ال رخأ لاوقأ مثو ؛ ًاميقم

 . اهيف ةماقإلا ىلع ًامزاع دلبلا لخد نميف هلك اذهو

 و وم عيا

 00 ا جرا ادغ « جرخأ مويلا

 هنأ ىيحي مامإلا هب لاقو 4 ىعفاشلل لوق وهو ؛ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو

 رهشا ةحسن اخيبرذأب ماقأ هنإف ؛رمع نا لعفلو « رفسلا لصألا ا

۱۲١ 



 رباج ثيدح 65 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب- ١ ةالصلا باتك  ؟

 نيتنس وأ « ةنس روباسينب ماقأ هنأ كلام نب سنأ نع يورو « '''ةالصلا رصقي
 رهشأ ةعست زمرهمارب اوماقأ مهنأ ةباحصلا نم ةعامج نعو « ةالصلا رصقي
 . "ةالصلا نورصقي

 ىلع« رشع ةينامثو ءرشع ةعبسو «رشع ةسمخب كلذ ردق نم مهنمو
 زواجي ام دعب هنأو « كوبتو ةكم يف يب هتماقإ ةدم يف تاياورلا تدرو امبسح

 . هتالص متي

 داز اميف رصقلا يفن ىلع اهيف رصق يتلا ةدملا يف ليلد ال هنأ ىفخي الو
 هلعف امك رصقي لازي ال هنأ سرقألاف ؛ ةدملا ريدقت ىلع ليلد مقي مل اذإو « اهيلع
 3 007 , ليحرلاو ةماقإلا ف موي لک ددرتلا عم ءاقبلاب ىمسي 5 هن ال ٤ ةباحصلا

 هنأ : سابع نبا نع 0« ننسلا» 2 يقهيبلا هجرخأ ام هديؤيو  ةدملا تلاط نإو

 ملعلا لهأ عامجإ يذمرتلا لقنو ' (هالال) «ءاورإلا» رظنا . حيحص دنسب يقهيبلا هاور )١(
 رهوجلا» رظنا . يرذنملا لاق اذكو . نونس هيلع ىتأ نإو ‹ ةماقإ عمجي مل ام رصقي رفاسملا نأ ىلع
 ( . )٠٠١/۳( «يقنلا

 «ءاورإلا) رظنا . ريثك يبأ نب ىيحب نيبو هنيب عطقنم دنسب سنأ نع يقهيبلا هجرخأ (۲) |
 ظ . (هالك)

 ام ىلع ةباحصلا اهاضق يتلا ةليوطلا ةدملا كلت لثم يف رهظي ال ددرتلا طرش : تلق (؟)
 يف ةيميت نبا كلذ ىلإ راشأ دقو . ًافرع رفاسم هنأ ماد ام ؛ طرتشي ال ددرتلا نأ توافق ا
 : هلوقب )٤۳( «تارايتخالا»

 نم رثكأ ةماقإ ىون ءاوسو . . . رثك وأ لق ءاوس ؛ ًارفس يمس ام لك يف ةالصلا رصق زوجيوا
 . «ةباحصلا نم ةعامج نع اذه يورو . ال وأ مايأ ةعبرأ

. (/۳( )( 
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 سنأ ثيدح 2 5 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 « ةرامع نب نسحلا هب درفت : لاق مث « ةالصلا رصقي ًاموي نيعبرأ كوبتب ماقأ كلي

 . هب جتحم ريغ وهو

 ا O OE لاق هنع هللا يضر سنا نَعَو - “۰ ٤

 نإف ؛ امُهَنيَب عمَجَق لر مث ؛ رْصَعْلا تْقَو ىلإ َرِهّظلا َرْخَأ سمشلا َعيِزَت نأ

 يفو « هيلع َقْفَتُم بكر مث «رهظلا یلص « لحتترَي ن نأ لبق سمشلا تعا

 مث َرُصَعلاَو رّمّظلا E حيحملا د دانسإب «نيعبزألا» يف مكاحلل ةياور

 تاق رقس يف ناك اإ ةاك (ملسُم جَرَخَتْسم» يف ميعُن يبألو . بكر

 . لَحترا مث« اعيمج َرْصَعْلاو َرهظلا ىلص « ُسْمُشلا

 هرفس يف : (لحترا اذإ كلي هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 مث « ""رصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ) لاوزلا لبق : يأ : (سمشلا غيزت نأ لبق)

 : يأ : (رهظلا ىلص « لحتري نأ لبق سمشلا تغاز نإف ؛ امهنيب عمجف لزن

 . (هيلع قفتم . بكر مث) رصعلا هيلإ مضي الو « هدحو

 ةلالدو « ًاريخأت رفاسملل نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ىلع ليلد هيف ثيدحلا

 ‹ ميدقتلا عمج زاج ول ذإ ؛ رهظلا ىلص : هلوقل « ايدقت امهنيب عمجي ال هنأ ىلع

 . تضم ىتلا تيقوتلا ثيداحأ صصخي كي هنم لعفلا اذهو ‹ رصعلا هيلإ مضل

 نباو سابع نبا لوق وهو  ةيوداهلا تبهذف ؛ كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو

0 hlz 

 س -

 تسو
 ار

 )١( ملسمل ةياور يفو )۲/٠١١( : رصعلا تقو لوأ لخدي ىتح .

 ًاضيأ يراخبلل (۱۹۲/۲) ىعليزلا اهازعو !
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 عمجلا زاوج ىلإ ٠ يعفاشلاو دمحأو كلام نع يورو ٠ امل عاج رع
 . يدقتلا يف ىتأي امبو ءريخأتلا يف ثيدحلا اذهب المع ؛ ًاريخأتو ًايدقت رفاسملل

 ‹ ثيدحلا اذهب المع ؛ طقف ريخأتلا عمج رفاسملل زوجي هنأ يعازوألا نعو

 . مزح نب دمحم وبأ هراتخاو لبنح نب دمحأو كلام نع يورم وهو
 الو « ًايدقت ال عمجلا زوجي ال هنأ ىلإ ا نسحلاو يعخنلا بهذو

 د اج[

 رخأ هنأ وهو « يروص عمج هنأب بك
 . ءاشعلا هلثمو « اهتقو لوأ يف رصعلا مدقو « اهتقو رخآ ىلإ رهظلا

 : حيحصلا دانسإب «نيعبرألا» يف مكاحلل ةياور يفو) هلوق هدافأ يذلا يدقتلا

 مث) أعم نيتضيرفلا ىلص « لحتري نأ لبق تغاز اذإ : يأ : (رصعلاو رهظلا ىلص

 عمجلا هيف روصتي الو « هلي هلعف نم ميدقتلا عمج توبث تدافأ اهنإف : ""(بكر
 ل يأ : («ملسم جرختسم» يف ميعن يبأل) يتلا ةياورلا هلثم : (و) يروصلا

 : ىبنلا : يأ : (ناك) «ملسم حيحص» ىلع «هجرختسم)»

 ةياور تدافأ دقف : (لحترا مث  ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلص « سمشلا تلازف
 لاق امك ؛ ناتحيحص ناتياور امهو « ًاضيأ يدقتلا عمج توبث ميعن يبأو مكاحلا
 نم مهنمف « مكاحلا ةياور يف فلتخا هنإ : ميقلا نبا لاق هنأ الإ« فنصملا

 وهو ‹« ةعوضوم اهلعجو اهيف حدق نم مهنمو « اهنسح نم مهنمو . اهححص

 : هعمج نم درو ام اولوأتو « رفاسملل اجا

hn 

 رفس يف ناك اذإ) 4

 )١( لحترا مث : ظفلب اف هيوهار نب قاحسإ هاورو .

 «دازلا» يف ميقلا نبا لاق امك« نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنس )۱۸۸/۱( .
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 ذاعم ثيدح 7 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١- ةالصلا باتك ۲
 ا

 مث ‹ ثيدحلا عضو نايب يف مكاحلا مالك ركذ مث « اهعضوب مكح هنإف ؛ مكاحلا

 هنأب همزجو هيلع انه فنصملا توكسو « "'عوضومب سيل هنأ راتخاو ميقلا نبا هدر
 ا ا يسال

 ةوزغ يف 8و هلا لوسر عم انْجَرَح : لاق هنع هللا يضر ذاعُم َنَعَو - ؛ ۷

 . ْملْسُم هاو . اعيمج اعيمج ءاَشعلاَو برغم او , ًاعيمج ٌرصعلاو َرْهظلا يلَصُي ناكف كوبت

 ‹ كوبت ةوزغ يف هي هللا لوسر عم اَنْجَرَخ : لاق هنع هللا يضر ذاعُم ْنَعو)

 : (ملسُم هاور . اعيمج ءاشعلاو برغم او « اعيمج ّرصعلاو َرُْهظلا يلَّصُي ناكف

 هاور دق نكلو « يدقتلا عمجلو هل وأ « ريغ ال ريخأتلا عمجل لمتحم ظفللا نأ الإ

 اهعمجي نأ ىلإ رهظلا رخأ ؛ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ ناك : ظفلب يذمرتلا

 ىلإ رصعلا لّجع ؛ سمشلا غيز دعب لحترا اذإو . ًاعيمج امهيلصيف « رصعلا ىلإ

 هنأ الإ « ملسم ةياور لمجمل ليصفتلاك وهف « ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلصو « رهظلا

 ثيدح يف هركذ امنإ ميقلا نبا هركذ يذلا مكاحلا مالك نإف ! هللا همحر حراشلا مهو دقل )١(

 !! اذه ةحصل ًاديؤم حراشلا هلعج يذلا يذمرتلا ظفلب اذه دعب ىتآلا ذاعم

 درفت ىوس ؛ ةجحب كلذ ىلع تأي مل ؛ عضولاب ذاعم ثيدح ىلع مكح امل هللا همحر مكاحلاو
 : لاق < )۱۸۷/١( ميقلا نبا لاق امك « ةبيجع ةلع هذهو ! هب ةبيتف

 : لاق مث . )... «حيحصلا» طرش ىلع هدانسإو»

 مث. ةبيتق قيرط ريغ قيرط نم هقاس مث . «ملسم ريغ ثيدحلا اذه ىلع عضولاب همكحو)

 : لاق مث« - قبس امك - هححصو « قاحسإ ةياور نم سنأ ثيدح قاس

 . «ذاعم ثيدحل ًايوقم نوكي نأ هتاجرد لقأو»
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 ذاعم ثيدح - ۷ ٠ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ٠١١ ةالصلا باتك  ؟

 نم ذاعم ثيدح ملعلا لهأ دنع فورعملاو : لاق "'هريغ ثيللا نع هاور ادحأ
 - لك يبنلا نأ : ذاعم نع ليفطلا يبأ نع ريبزلا يبأ ثيدح

 "”ءاشعلاو برغملا نيبو رصعلاو رهظلا نيب

 جرختسملا» ةياور الإ « لاقم هتياور توبث يف يدقتلا عمجف اذه تفرع اذإ

 | . اهيف لاقم ال هنإف ؛ (ملسم حيحص ىلع

 عمج ال هب ةياورلا توبثل ؛ ريخأتلا عمج زوجي هنأ ىلإ مزح نبا بهذ دقو

 . دمحأو كلام نع ةياورو « يعخنلا لوق وهو « ميدقتلا

 تلاقف ؟تيقوتلا وأ « عمجلا له ؛ رفاسملل لضفألا يف فلتخا دق هنإ مث
 . لضفأ عمجلا كرت : ةيعفاشلا

 رضي الف ؛ «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق امك ؛ تبث ةقث  ديعس نبا وهو - ةبيتقو :: تلق )١(

 ! هدرفت

 . )٥۷۸( «ءاورإلا» عجارف , دنسلا يف ةفلاخلا يهو ؛ ىرخأ ةلعب هلعأو

 : ظفلب « هب ذاعم نع «طسوألا» يف يناربطلا ةياور : ا ةبيتق ةياورو اذه ضقانيو (۲)

 لوأ يف رصسعلا يلصيو ء اهتقو رخآ يف رهظلا يلصي رصعلاو رهظلا نيب عمجي لعجف
 ظ . ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا يف هلثم ركذو . . . اهتقو

 : يناربطلا لاق نكل . يروصلا عمحلا يف صن وهو
 . «بلاغ نب دمحم هب درفت . ليعامسإ نب نصغ الإ نابوث نبا نع هوري مل»

 !! (١5١/؟) «عمجملا» يف اذك ؛ اذه ًانصغ ركذ نم دجأ ملو : تلق

 : لاقو . «نابح نبا تاقث» ىف هنأ هتاف دقو

 : «ناسللا» ىف امك ؛ «فلاحخ اعر»

 . اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو ؛ )٤٤/۱/۱( متاح يب ىبأ نبا هدروأ ؛ يكاطنألا وه بلاغ نب دمحمو
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 ذاعم ثيدح 0 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١ ةالصلا اتك ۔ ٣

 . ردع هل نمب صتخي : ليقو « هوركم هنإ : كلام لاقو

 هيلع هللا ىلص نكي مل : «يوبنلا يدهلا» يف ميقلا نبا لاق امك هنأ ملعاو

 لاح عمجي الو« سانلا نم ريثك هلعفي امك هرفس ىف ابكار عمجي ملسو هلآو

 امك ؛ ةالصلا بيقع راس اذإو « ريسلا هب دج اذإ عمجي ناك امنإو  "”ًاضيأ هلوزن

 الإ هنع كلذ لقني ملف« رفاسم ريغ لزان وهو هعمج اّمأو « كوبت ثيداحأ ىف

 وبأ هلعجو « انخيشو ىعفاشلا لاق امك « فوقولا لاصتا لجأل ؛ ةفلدزمو ةفرعب

 . رفسلا ىف عمجلا ىف هلك اذهو

 هنإ : هيف هزاوجب نيلئاقلا ةلدأ ركذ دعب حراشلا e امأو

 ا يوما ا

 : «ءاورإلا» رظنا هريعو ملسم هنعو « كلام هجرحخأ

 حيجرتو ‹ اهيلع امو اهل ام:ركذ عم ؛ نيعناملاو رذعل عمجلل نيزوجملا لئالد كيلإو : لوقأ (۲)

 3 اليلدو ادنتسم اهنم ىوقألا

 : نيعناملا ةلدأ

 ١ اهتاقوأ ىف اهودأ : يأ ؛ * تاولصلا ىلع اوظفاحإ : ىلاعت هلوق .

 او قا 4 ًايرقوم اياك نا اه تناك ةالصلا نإ : ىلاعت هلوق  ؟

 ىلوألا يف رهظلا ىلصف « نيترم تيبلا دنع ليربج ينمأ» : ًاعوفرم سابع نبا ثيدح  ؟
 نيل مت سال لكم ب نيش نك ناک نرمل يلم ن كارلا لغم عيرقلا ناك نح ا
 = ىلص مث « قفشلا باغ نيح ءاشعلا ىلص مث « مئاصلا رطفأو سمشلا تبجو نيح برغملا
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 - ذاعم ثيدح 200 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١- ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 ةنيبملا ثيداحألا نم مدقت امل ؛ رضحلا يف عمجلا زوجي ال هنأ ىلإ ةمئألا رثكأ بهذ

 لك لظ ناك نيح رهظلا ةيناثلا ةرملا ىلصف . مئاصلا ىلع ماعطلا مرحو رجفلا قرب نيح رجفلا =
  ىلص مث « هيلثم ءيش لك لظ ناك نيح رصعلا ىلص مث « سمألاب رصعلا تقول  هلثم ءيش
  نيح حبصلا ىلص مث « ليللا ثلث بهذ نيح ةرخآلا ءاشعلا ىلص مث « لوألا هتقول برغملا
 . ءايبنألا تقو اذه! لَو دمحم اي: لاقف مالسلا هيلع ليربج ىلإ تفتلا مث . ضرألا ترفسأ
 ظ يف ةمدقتملا ثيداحلاكو . و يذمرتلا هاور ٠ «نيتقولا نيذه نيب اميف تقولاو « كلبق نم
 . باتكلا اذه يف تيقاوملا

 ةالصلا لصي مل نم ىلع طيرفتلا امإ ؛ طيرفت مونلا يف سيلا : ًاعوفرم ةداتق يبأ نع - 4
 ثني دعس اتا يف (ةتئافلا ءاضق باب) يف ملسم . «ىرخألا ةالصلا تقو ءيجي ىتح

 عمج : نيتالص الإ اهتاقيم ريغب ةالص ىلص هِي يبنلا تيأر ام : لاق دوعسم نبا نع ه
 ظ . (جحلا) را را ىلصو « ءاشعلاو برغملا نيب

TS 

 تقو ىلإ رهظلا رمخأ ؛ سمشلا غيزت نأ لبق لترا اذإ ل هللا لوو ناك سنا نعد
 . ناخيشلا . بكر مث رهظلا ىلص ؛ لحتري نأ لبق تغاز نإف . امهنيب عمجف لزن مث « رصعلا

 ميلا ا لا ا ت لا ملسمل ةياور يفو - "

 . امهنيب عمجي مث ءرصعلا تقو لوأ لخدي

 ؛ رصعلا تقو لوأ ىلإ رهظلا رخؤي ؛ رفسلا هيلع لجع اذإ لي يبنلا نع : ًاضيأ هنع ٣

 . ملسم هاور . قفشلا بيغي نيح ءاشعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح برغملا رخؤيو , امهنيب عمجيف
 رهظلا رخأ ؛ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك قلي يبنلا نأ : ذاعم نع ٤

 رضعلاو رهظلا ىلص ؛ سمشلا غيز دعب را اذإو ء ًاعيمج امهيلصي رصعلا ىلإ اهعمجي ىتح
 لحترا اذإو . ءاشعلا عم اهيلصي ىتح برغملا رخأ ؛ برغلا لبق لحترا اذإ ناكو . راس مث ًاعيمج
 . يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور . برغملا عم اهالصف ء ءاشعلا لجع ؛ سرغملا دعب

 نيب عمج ؛ هلزنم يف سمشلا تغاز اذإ رفسلا يف ناك ويب يبنلا نأ : سابع نبا نع - ه
 = لزن ؛ رصعلا تناح اذإ ىتح ؛راس ؛ هلزنم يف هل غزت مل نإف . بكري نأ لبق رصعلاو رهظلا
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 ذاعم ثیدح 7 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا باتك ١

 اذإو . ءاشعلا نيبو اهنيب عمج ؛ هلزنم يف برغملا هل تناح اذإو . رصعلاو رهظلا نيب عمجف =

 . دمحأ هاور . امهنيب عمجف لزن ؛ ءاشعلا تناك اذإ ىتح بكر ؛ هلزنم يف نحت مل

 رهظلا رخأ ؛ سمشلا لوزت نأ لبق راس اذإو : هيف لاقو ؛ هوحنب «هدنسم» يف يعفاشلا هاورو

 . رصعلا تقو يف رصعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح

 بيغي نأ دعب ءاشعلاو برغملا نيب عمج ؛ ريسلا هب دج اذإ ناك رمع نبا نأ : عفان نع * 

 . ملسم . ءاشعلاو برغملا نيب عمج ؛ ريسلا هب دج اذإ ناك قلي هللا لوسر نإ : لوقيو « قفشلا

 دعب ناك اذإ ىتح : لاقو « (داهجلا باتك) نم (ريسلا يف ةعرسلا : باب ) يف هانعم يراخبللو
 . قفشلا باهذ دنع ناک اذإ ىتح : دواد . قفشلا بورغ

 تقو ىلإ رهظلا رخأ ؛ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ هِي هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع ۷

 . قلو بكر مث ًارهظم ىلص ؛ لحتري نأ لبق سمشلا تغاز اذإف . امهنيب عمجف لزن مث ءرصعلا
 . قفشلا بيغي نيح ءاشعلا نيبو اهنيب عمجي ىتح برغملا رخؤيو : ةياور يفو . دواد وبأ

 ! هتفرع دقو ؛ يروصلا عمجلا : عمجلا نم دارملا نأب ؛ ثيداحألا هذه نع نوعناملا باجأ دقو

 . تقولا جورخ دعب ناك عمجلا نأ ًاحرصم ءاج ام مهيلع دريو

 هو )٤ ثيدح هدافأ يذلا ميدقتلا عمج يف مهلوق ىشمتي ال هنإف ؛ ًاضيأ حيرصلا اذه اولوأ نإو

 ىلع دجمملا قيلعتلا» ىف ىفنحلا يونكللا ىحلادبع ققحملا لاق كلذلو ! ىتأيس ام هريغو (۷و

 0 1 ا ن درع

 !؟تقولا باهذ دعب ناك عمجلا نأب ًاحيرص تدرو يتلا تاياورلاب لعفي اذام يردأ ال نكل»

 ؛ ةدمتعملا بتكلا نم اهريغو « «ملسم»و « «دواد ىبأ ننس»و « «يراخبلا حيحص) يف ةيورم يهو

 اونظف ‹ مهل زييمتلا لصحي مل ةاورلا نأ ىلع لمح نإف ! اهيف رظن نم ىلع ىفخي ال ام ىلع
 ريتخا نإو . كلذ ىلع نيصانلا ةباحصلا نع ديعب رمأ وهف ؛ تقولا جورحخ « تقولا جورحخ برق

 مهتداهشو « اهل ةمئألا جارخإ عم . دعبأو دعبأ وهف ؛ دانسإلا يف للخلا ءادبإب تاياورلا كلت كرت
 = تقولا رخآ ىلإ ريخأتلاب ناك عمجلا نأب تحرص ىتلا ثيداحألاب ضروع نإو . اهحيحصتب
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 ذاعم ثيدح 07 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 الإ ؛ اهتاقيم ريغل ةالص ىلص 9 6 ىبنلا تنا أم : دوعسم نبا لاق يک اهتاقوأ

 لاوحألا فالتخا ىلع اهلمحب امهنيب عمجلا نإف ! بجعأ وهف ؛ تقولا لوأ يف يدقتلاو =
 . «! أرمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل« لمأتف ؛ لكشم رمألاف ؛ ةلمجلابو . رهاظلا وه لب « نكم
 . (۱۲۹) ىهتنا

 سماخلا ءزجلا نم ١١١ ص) «هريسفت» يف يسولألا ةمالعلا راشأ ؛ 5 ىنعملا اذه ىلإو

 ظ . (رشع
 وهف ؛ ةفلدزمو تافرعب عمجلا زيوجت يف اهنع مهباوج ناك امف ؛ نيعناملا ةلدأ نع باوجلاو

 . المجم لاقي ام اذه . امهريغ يف عمجلل نيزوجملا باوج

 ةالصلل نأ وه امهنم دافتسي ام لجو  ناتلمجم نيتفيرشلا نيتيآلا نإ : لوقنف الصفم امأو
 « (*) سابع نبا ثيدحك « تاقوألا ثيداحأ یهو ؛ ةنسلا هتنيب اغإ لمجملا اذهو « ةدودحم ًاتاقوأ
 ! ةافانم الو ضراعت الف ؛ عمجلا ىلع ةلادلا ثيداحألاب تصح دق ةنسلا هذهو

 ال ىتح « ىلوألا ىلإ رظنلاب اهب صتخلا ىرخألا ةالصلا تقو دارملاف ؛ )٤( ثيدحلا امأو

 ةفرع يف كلذكو « تيأر امك ةيناثلا تقو يف ىلوألا يب ىلص دق ذإ ؛ تقو هيف ىلوألل نوكي
 ١ ١ ۰ . قافتالاب اذهو « ةفلدزملاو

 مث . هب نولوقي ال نوعناملا فانحألاو ‹ موهفملاب لالدتسا هنأ هيفف ؛ (5) دوعسم نبا لوق امأو

 . تافرعب رصعلاو رهظلا يتالص يف عامجإلاب رهاظلا كورتم وه
 : «لينلا» يف يناكوشلا لاقو ؛ اذه

 غاي هللا لوسر ناك : ظفلب  حيحص هدانسإ : لاقو , ىقهيبلاو يليعامسإلا دنع - سنأ نعو»
 يف مكاحلا دنع ىرخأ قيرط هلو . ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلص ؛ سمشلا تلازو رفس يف ناك اذإ
 . ١( ثيدحلا : ىنعي) رصعلاو : هيف سيلو ‹ هجولا اذه نم «نيحيحصلا» ىف وهو « «نيعبرألا»

 ء هجولا اذه نم يرذنملا هححص دقو . دانسإلا ةحيحص ةبيرغ ةدايز يهو : «صينخلتلا» يف لاق
 يف يناربطلا اهاور ىرخأ قيرط هلو . «كردتسملا» يف هدروي مل هنوك مكاحلا نم بّجعتو يئالعلاو

 = ماقأ مث « نذأ مث : هيفو « ليوط ثيدح يف ملسم دنع رباج نع ًاضيأ بابلا يفو . «طسوألا» ...

۰ 



 ذاعم ثيدح 07 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا ساتك  ؟

  oعمجب ٤ اهتاقيم لبق دئموي رجفلا ىلصو .

 ؟كلذ ىلإ دارأ ام : سابع نبال ليق « رطم الو « فوخ ريغ نم ةنيدملاب ءاشعلاو

 . «لاوزلا دعب كلذ ناكو « ًائيش امهنيب لصي ملو ءرصعلا ىلصف ماقأ مث ءرهظلا ىلصف =

 . . كلذ ناكو : هلوق هيف سيل نكلو « ( لي يبنلا ةجح باب) يف (جحلا) يف هثيدح : لوقأ

 هركذب ةبسانم الو . تاياورلا ضعب يف ةدوجوم اهنأ وأ ٠ يناكوشلا لوق نم هنأ رهاظلاف ! خلإ

 : لاق مث !! لمأتيلف ؛ انه

 مدقت دقو« ثيداحألا هذهب رفسلا يف ريخأتلاو يدقتلا عمج زاوجب نولئاقلا لدتسا دقو»

 ؛ (اهديناسأ ىلع : ينعي) اهيلع مالكلا نم مدقت ا اهنع يدقتلا عمج نم نوعناملا باجأو . مهركذ

 عمج يف سيلو : دواد يبأ لوق دري كلذو . نسح اهضعبو « حيحص اهضعب نأ تفرع دقو
 ةصخر صاصتخاب لاق نم هب لدتسا دقف ؛ (5) رمع نبا ثيدح امأو ! مئاق ثيدح ميدقتلا

 10 قيال يا يرسل ريع ا a قوبل
 ةالصلا رخأ هلي يبنلا نأ : ظفلب («دواد يبأ ننس» يف حيرصتلا عق ةو اذكو : تلق) «إطوملا» ىف

 ءاشعلاو برغملا ىلصف جرخ مث « لخد مث « ًاعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ ؛ كوبت ةوزغ يف
 نأ رفاسمللف ؛ لزان وهو الإ نوكي ال (جرخ مث لحد مث :) : هلوق : «مألا») يف ذ يعفاشلا نا

 نم الإ مخو ال لاق قس ىلع هرلا يف ليلد جفرا اذه: ربلادببع نبا لاتو لزا رهو عمجي

 لد ام هتداع رثكأ ناكو « زاوجلا نايبل كلذ لعف قلي هنأكو . سابتلالل عطاق وهو ! ريسلا هب دج

 عمجلا كرت : ةيعفاشلا لاق ةمث نمو . - (405) بابلا لوأ يف روكذملا : ينعي - سنأ ثيدح هيلع

 اهنيب ىتلا تاقوألا ثيداحأ صصخت ثيداحألا هذهو . هوركم هنأ : ةياور كلام نعو . لضفأ

 نيذه نيب ام تقولا» : اهرخآ يف لاق ثيح « يبارعألل يي ىبنلا اهنيبو « مالسلا هيلع ليربج
 . يناكوشلا مالك ىهتنا . «. . . «نيتقولا

 يدهي وهو قحلا لوقي هللاو . عبتي نأ قحأ قحلاو « هطرشب عمجلا زاوج قحلا نأ نيبتف
 ! نيعمجأ نيعباتلاو هبحصو « نيمألا يبنلا ىلع هللا ىلصو « ليكولا معنو يبسح وهو « ليبسلا

hl 
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 ذاعم ثيدح - ۷ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ١ ۃالصلا ںاتک  ؟

 عمجل نيعم ريغ هنأل ؛ هب جاجتحالا حصي الف ؛ هتمأ جرحي ال نأ دارأ : لاق

 . . مساحلا باوجلا وه اذهو . صصخلا توبثل رفاسملا صيصختو « هريغو روذعملل

 يف داهتجالل ْذِإ ؛ ةجح ريغف ؛ نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا نم ىوري ام اهأو

 ' امل ؛ سانلا كيش نبا هاوقو ¢ يواحطلاو نوشجاملا نبا هر مرجو 2 هحجرو يبطرقلا

 : لاق ءاثعشلا ىبأ نع  ثيدحلا يوار - رانيد نب ورمع نع ناخيشلا هجرخأ

 . ءاشعلا لجعو سرغملا رخأو رصعلا لجعو رهظلا رخأ هنظأ ! ءاثعشلا ابأ اي : تلق
 «هريغ نم هنم دارملاب ىردأ ثيدحلا يوارو : سانلا ديس نبا لاق . هنظأ انأو : لاق

 . كلذب ءاثعشلا وبأ مزجي مل نإو

 يف يرجي اغنإ ؛ ىور اب ىردأ : هيف لاقي يذلاو « يوارلا نم نظ وه امنإ : لوقأو
 هقف لماح برف» : لل هلوق نإف ؛ أرظن ىوعدلا هذه ىف نأ ىلع « الثم ظفلل هريسفت
 يئاسنلا هب حرص هنإف ؛ ليوأتلا اذه نيعتي معن . اهمومع دري «هنم هقفأ وه نم ىلإ

 اينامث ةنيدملاب 8 : هللا لوسر عم تيلص : وا نيا ثيدح لصأ يف

 اتخلا یا رار ل لجعو رهظلا رخأ اسس يا

 اتا ثيدحلا نم نع لفعو ٠ ليوأتلا اذه فعض فيك يوونلا نم بجعلاو

 اا ا او را اذإ ديقملا ىلع لمحي ةياور ىف قلطملاو

 )١( «ىئاسنلا» ىف نأ الول ؛ يوق عمجلا اذه : تلق )١/ - )48ةروكذملا ةياورلا بقع -  =

۱۳۲ 



 سابع نبا ثيدح ضيرملاو رفاسملا ةالص باب- ١ ظ ةالصلا باتك ۔ ۲

 دوجول يروصلا عمجلا اذه فعضي « هتمأ جرحي ال نأ دارأ : هلوق نأب لوقلاو .

 بهأت نيتالصلل يفكي ْذِإ ؛ تيقوتلا نم رسيأ كلذ نأب عوفدم ؛ هيف جرحلا

 فالخب ؛ بلغألا بسحب « دحاو ءوضوو , دجسملا ىلإ دحاو دصقو « دحاو

 . فخأ كش ال عمجلا اذه يف جرحلاف ؛ نيتقولا

 يه لصألا يف ةلعلا نأل ؛ مهّوف ليق امك رفاسملا ىلع رضاحلا سايق امأو

 . ها . رطفلاو رصقلا يف هلثم مزل الإو « عرفلا يف دوجوم ريغ وهو « رفسلا

 يف تيقاويلا» انتلاسر يف هيقالي ام انركذ انك دقو « نيصر مالك وهو : تلق

 : لاق مث ءاريخ هازجو هللا همحَر حراشلا مالك ىلع فوقولا لبق « «تيقاوملا

 لوخد لبق ةالصلا ىلص نمك وهو « ميظع رطخ هيف يدقتلا عمج نأ ملعاو
 نونسحي مهنأ نوبسحي مهو# : ىلاعت لاق امك لعافلا لاح نوكيف ؛ اهتقو

 ‹ قوطنمب اهيلع ةلالد ال ةمدقملا ةالصلا هذهو « اهئادتبا نم ٠١4[ : فهكلا] «اعنص

 . صوصخ الو « مومع الو , موهفم الو

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبع نبا نَعَو ۸ ٠

 ر «َناَفْسُع ىلإ ةكَم نم رب ةَبرأ نم لَ يف ةالّصلا اوُرِصَقَت

 . ةميرخ نبا تي دك فوُقَوَم هنأ حيحّصلاو « فيعَّض دانسإب

 ىلوألا ىلص هنأ : سابع نبا نع - ديز نب رباج وهو - ىلوألا يوار قيرط نم ىرخأ ةياور =

 . ءيش امهنيب سيل ؛ تادجس ينامث رصعلاو ىلوألا ةنيدملاب كلي هللا لوسر عم ىلص هنأ سابع نبا

 ىلإ )١15١( «صيخلتلا» يف ظفاحلا راشأ دقو . «حيحصلا» يف هنم عوفرملاو « نسح هدنس

 . لغشلا ثيدح ةيوقت

۲۳ 



 رباج ثيدح 4 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١- ةالصلا ياتك ١

 > : هل هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 اد هاور . «نافْسُع ىلإ ! ةكّم نم درب ةَعَبْرَأ نم لقا يف ةالّصلا

 : (فيعض -

 ىلإ يروشلا هبسن « كورتم وهو « دهاجم نب باهولا دبع ةياور نم هنإف

 يس لالالا اضيأ عطقنم وهو « هنع ةياورلا لحت ال : يدزألا لاقو . بذكلا

 E !ةميزخ نبا هجرخأ اذك « فوقوم هنأ حيحصلاو) ' !هيبأ نم

 ي ليال سس يابا وجا يسمو ىلا

 . عوفرم ثيدح ديدحتلا يف تبثي :ي مل هنأ مدقتو « هيأر

 : ایچ هللا لوُسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو - ۹

 ُ ناربطلا ا «اورطفأو اورصَق اوُرَفاس اذإو . اورفغتسا او ءاّسأ اذإ نيذلا

 يقبل دلع ٍبّبَسلا نب ديعس ٍلَسْرُم يف وهو . فيعض دانسإب «طَسْؤألا» يف
 . ارصتخم

 نيذلا يتّمَأ ٌريخ» : قلي هللا لوُمر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)
 يف ءيناربطلا ُهَجَرْخَأ . «اورطفأو اورصَق اورفاس اذإو ءاورفغتمما اوءاّسأ اذإ
 يقهْيبلا دنع بلا نب ديعس لسرم يف وهو ‹ فيعض دانسإب (طسؤألا»

 دقو . طقف هفعض وه ةلعلاف ! حابر يبأ نب ءاطع عم ًانورقم هيبأ نع هاور هنكل : تلق )١(

 . (056) «ءاورإلا» يف ثيدحلا ىلع تلک

 ‹ ةلخن كطيو ة ةفرع ا اورصقت ال : ظفلب )۱/1۰ ۹/۲) ةبيش ىبأ نبا هجرخأ اذكو 6

 ' ماف ةيشام وأ لهأ ىلع تمدق اذإف « ةدجو فئاطلاو نافسع ىلإ اورصقاو

 .٠ حج هجو

۳٤ 



 رباجو نارمع اثيدح ١١٤و 1٠١ ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا اتك ۔ ۲

 .اهئالح م راسل قفا طفاو رضقلا ذأ ىلع انلذ تدا: اخ

 ‹ لضفأ مامتلا : ت ایقف « . لضفأ عمجلا كرت : ةيعفاشلا تلاقو

 فنصملا نأ ملعاو « هفعضل هفعضل ؛ ثيدحلا اذهب اولوقي مل مهنأكو « ًاضيأ هب اوحرص دقو

 ! هلرق امهو رباح ةيدعو ضخ ن نوفق يدع اه قاعأ هلا همت

 ريساوب يب تناك : لاق هنع هللا يضر نْيِّصُح نب َنارْسع نعو د

 ؛ادعاقف ْعطَمْسَت مل نإف ؛ امئاق ّلص» : لاق «ةالّصلا نع لي يب

 . يراحُبلا ُهاَوَر . «بنج ىلَعَف عطس ْمَل نإف

 تلأسف ريساوب يب تناك : لاق ُهنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو)

 ةياورلا هذه يف فلس اميف فنصملا هركذي مل اذه : (ةالصلا نع غلي يبنلا

 . «بنج ىلعف عطتست مل نإف ؛ ادعاقف عطتست مل نإف ؛ امئاق ّلص» : لاقف)

 هاور نم انيب دقو « دحأ ىلإ مدقت اميف هبسني ملو « لاق امك وه : (يراخبلا هاور

 "!ةدايزلا نم هيف امو « يراخبلا ريغ

 يلَصُي هآرف اضيرَم للي يبتلا داع ٠ لاق هنع هللا يضر رباَج ْنَعَو 4.

 مْوَأَف الإو ,َتْمَطَعْسا نإ ضرألا ىلع لَص» : لاقو اهب ىَمَرَف داسو ىلع

 متاح وبأ حَحصو ُيَقَمَْبلا ُهاَوَر . «كعوكر نم ضَفْخَأ َكَدوُجُس لعجاو « ا
 و ©

 . هفقو

 ىلع يِلّصُي هآرف ؛ 0 لَك يبنلا داع : لاق هنع هللا يضر رباج َنَعَو)

 : ءاميإ مْوَأَف الإو ء«تْمَطَتْسا نإ ضرألا ىلع ّلّص» : لاقو اهب ىَمَّرَف .ةداسو

 )١( هلوق دعب ؛ «موأف الإو . . . » : ةدايزب كانه ظفاحلا هركذ )١/٥۷۲( .

° 



 ةشئاع ثيدح 5 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 : (ُهَفَقَو متاح وبأ ححصو 0 هور . «كعوكر نم ا كدوجس لعجاو

 ةفص باب رخأ يف امدقت دقو « يوق دانسإب يقهيبلا هاور هنأ ىضم اميف داز (

 امهحرش انكرتف كانه امهاتجرشو « امهظفلب - وهسلا دوجس باب ليبق - ةالصلا
 عبارلا ثيدحلا ىف ًاضيأ رم دقو « ةشئاع ثيدح انه ركذ مث« كلذل انه

 هححص : كانه لاقو « حراشلا هحرشو « هظفلب ةالصلا ةفص باب يف *!نيثالثلاو

 : وهو « مكاحلا هححص : لاق انهو « ةميزخ نبا

 ناريس PE تلاق اهنع هللا يضر ةشئاَع ْنَعَو 5

 . مكاحلا هححصو « يئاسنلا هاوَر . اعُيَرَتُم يلّصُي ملسو

 هلآو هيلع هللا ىَّلص يبتلا ْتِيْأَر : تلاق اًهنع هللا يضر ةّشئاَع ْنَعَو)

 ظ . (مكاحلا ُهَحَّحَّصَو يئاسنلا هاوَر . ًاعّبرَتُم يلَصُي مّلسو

 هب ىتأ دقو « رفاسملا ةالص ثيداحأ نم ال ضيرملا ةالص ثيداحأ نم وهو

 . فلس اميف

 هيفو « مايقلا نع رذع هل ناك اذإ يلصلا دوعق ةفص ىلع ليلد ا

 . ريبزلا يبأ ةنعنع هيف نأ الول « كلذك وهو . (هاله/١) مدقت اميف ظفاحلا لاق امك « یوق دنسب )۱(

 ىف ظفاحلا هنيب امك « تاقثلا نم ةثالث هعفر دق هنأل ؛ هل هجو الف ؛ فقولاب هلالعإ امأو

 ظ . (صيخلتلا»

 جيرحخت» ص هترکد ؛ «ريبكلا» يف يناربطلا رر نع عوفرم دهاش ل تونا نکل

 1 (هاله/1) هنا ضم دقوا ىمقيهلل افالخغ ی و و «ةالصلا

 ٌ (رشانلا) . ةعبطلا هذه يف انميقرت بسحب Ao) مقر) ثيدحلا قفاوي اذهو )4(

٩ 



 ةريره يبأو رمع نبا ثيدح _ ۳ ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ةعمجلا ناب

 تناكو « ةزلو ةزمه لثم « حتفلاو ناكسإلا اهيفو « ميملا مضب ؛ ةعمجلا

 نسح : لاقو  ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأ « ةبورعلا : ةيلهاجلا يف ىمست

 قلخ هيف : ةعمجلا موي سمشلا هيف تعلط موي ريخ» : لاق 3و يبنلا نأ  حيحص

 . «ةعمجلا موي يف الإ ةعاسلا موقت الو « اهنم جرخأ هيفو « ةنجلا لخد هيفو « مدآ

 اَعمَس امهنأ : ُمُهْنَع هللا يضر ةريرُه يبأو رَمُع نْب هللا دبع ْنَع

 ؛ تاعُمُجلا ْمِهعْدَو ْنَع اوفا نيهَتْنيل» "ر داوعأ ىلع لوق فلک هللا لوسر

 : كسور «نيلفاغلا نم َننوكَيل مث« مهِبوُلُق ىلع هللا َنَمتْحَبل وأ

 هلا لوسر اعمس امهنأ مهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع نب هللا دبع نع)

 ناك يذلا ىلع ال « دوع نم يذلا هربنم : يأ : (هربنم داوعأ ىلع لوقي هلي

 * هل لمع ربنملا اذهو . هيلإ دنتسي ناك يذلا عذجلا ىلع الو « نيطلا نم

 تاو: ارا ناك راض اا نع اا مالغ هل هلمع ؛ نامث ةنس : ليقو « عبس

 هداز ىتح « هيلع لزي ملو ‹ جرد ثالث ىلع ناك « نوميم : لاوقألا حصأ ىلع

 نأ يهو : هتدايز يف ةصق هلو . هلفسأ نم جرد تس ةيواعم نمز ىف ناورم

 جرخف « ةنيدملا تملظأف ؛ علقف هب رمأف « قشمد ىلإ هلمحي نأ هيلإ بتك ةيواعم
 ال هيلع تدز امنإ : لاقو ؛ هعفرأ نأ نينمؤملا ريمأ ينرمأ اغإ : لاقف بطخف ناورم

 نيسمخو عبرأ ةنس يوبنلا دجسملا قرتحا ىتح « كلذك لزي ملو !سانلا رثك

 لادلا نوكسو واولا حتفب : (مهعدو نع ماوقأ نيهتنيل») قرتحاف ةئامتسو

 ىلع هللا نمتخيل وأ « تاعمجلا) مهكرت : يأ ؛ ةلمهملا نيعلا رسكو ةلمهملا
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 ةريره يبأو رمع نبا ثيدح ١ 4١7 ةعمجلا باب ١ ةالصلا باتك " 

 ؛ ةيطغتو هل ًامتك ؛ هيلع متاخلا برضب ؛ ءيشلا نم قاثيتسالا : متخلا : (مهبولق
 « قحلا نع مهضارعإ ببسب بولقلا تهبش « هيلع علطي الو « هيلإ لصوتي الئل

 اهيلع قثوتسا يتلا ءايشألاب « اهيلإ قحلا ذوفن مدعو « هلوبق نع مهرابكتساو
 « هللا رمأل لاثتمالا مدع ىلع ةبوقع هذهو « ءيش اهنطاب ىلإ ذفني الف ؛ متخلاب

 .هاور . «نيلفاغلا نم ننوكيل مث) ىرسعلا ريسيت باب نم ؛ ؛ ةعمجلا نايتإ مدعو

 نم مهعفني ام باستكا نع نولفغيف ؛ مهبولق ىلع ىلاعت همتخ دعب : (' 'ملسم

 . اهنم مهرضي ام كرت نعو « لامعألا

 اهيف لهاستلاو ةعمجلا كرت نع رجاوزلا مظعأ نم ثيدحلا اذهو

 . ةيلكلاب نالذخلا بابسأ مظعأ نم اهكرت نأب رابخإ هيفو

 لاقو . نيع ضرف اهنأ رثكألاو « قالطإلا ىلع اهبوجو ىلع مئاق عامجإلاو
 “ءاهقفلا دنع ةيافك ضرف اهنإ : «ننسلا ملاعم» يف

 هاورو . حيحص هدانسإو . اعوفرم سابع نباو رمع نبا ثيدح نم (005) نابح نبا هاورو (۱)
 . (؟١/5594) «بيغرتلا» يف امك ؛ ديعس ىبأو ةريره يبأ ثيدح نم ةميزخ نبا

 يف دشر نبا لقن دقف الإو ' عقاولا ىلإ برقأ اذهو . «ءاهقفلا رثكأ» : «ملاعملا» يف يذلا (؟)

 ‹ رهظلا وهو ؛ بج او نم الدب اهنوکل ؛ نايعألا ىلع اهبوجو روهمجلا نع )۱۲۲/١( «ةيادبلا»
 . بابلا ثيدحلو < « اوعساف . . . يدون اذإ# : هلوق رهاظلو

 كرت نم» : ثيدحو « (458) ىتآلا ثيدحلا لثم ؛ اهريغو ةروكذملا ةلدألل ؛ باوصلا وه اذهو

 . «هبلق ىلع هللا عبط ؛ اهب ًانواهت عمج ثالث

 نإف ؛ ًارظن يباطخلا هاعدا اميف نإ : لاق هنأ يقارعلا نع (110/5) لقن يناكوشلا تيأر مث

 ! بهذم لك لهأ اهطرتشي طورشب نكل « نيع ضرف اهنأ ىلع ةقفتم ةعبرألا ةمئألا بهاذم

۱۴۸ 



 عوكألا نب ةملس ثيدح - 3 ةعمجلا باب - 1 ةالصلا ںاتک ۲

 مب راسا لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةّمَلَس ْنَعَو 5

 قفتُم . هب لظتسُي لظ ناطيحلل سيلو فرصت مث« ةعّمجلا موي يي 3
 « سمشلا تلاّز اذإ هعم ُعَمِحن انك : ملل ظفل يفو , يراخبلل ظفللاو « هيلع

 . هايلايت عجزت مل
 ةال هللا لوسر عم يلصن انك : لاق هنع هللا يضر عوكألا نب ةملس نعو)

 « هيلع قفتم . هب لظتسي لظ ناطيحلل سيلو « فرصنن مث .ةعمجلا موي

 : (هعم عمجن انك) ةملس ةياور نم : يأ : (ملسمل ظفل يفو ‹ يراخبلل ظفللاو

 ليلد ثيدحلا : (ءىفلا د ية تلاز اذإ) قلي يبنلا : يأ

 سيلو : هلوق يف يفنلاو « سمشلا لاوز لوأ دنع ةعمجلا ةالصب ةردابملا ىلع

 ء لظلا لصأل يفن ال « هب لظتسي : هلوق وهو « ديقلا ىلإ هجوتم « لظ ناطيحلل

 دنع ربتعم ليوأتلا اذهو « سمشلا لاوز لبق اهالص هنأ ىلع ًاليلد نوكي ىّبح

 . رهظلا تقو وه ةعمجلا تقو نأب نيلئاقلا روهمجلا

 . لاوزلا لبق ةعمجلا ةالص ةحص ىلإ قاحسإو دمحأ بهذو

 : ليقو « ديعلا ةالص تقو اهتقو : مهضعب لاقف « دمحأ باحصأ فلتخاو

 . ةسداسلا ةعاسلا

 امو ثيدحلا رهاظ مهتجحو « ةالصلا نود لاوزلا لبق ةبطخلا كلام زاجأو

 ا يبنلا نأ : ردا ثيدح نم ملسمو ديا هجرخأ أم هنم حرصأو « هذعب
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 دعس نب لهس ثيدح 65 ةعمجلا باب - ۲ ةالصلا اتك ۔ ۲

 ركب يبأ عم تدهش : لاق "7نابيش نب هللا دبع نع ىنطقرادلا جرخأو « حضاونلا
 ءرمع عم اهتدهش مث «راهنلا فصن لبق هتالصو هتبطخ تناكف « ةعمجلا

 : نامثع عم اهتدهش مث «راهنلا فصتنا : لوقأ نأ ىلإ هتبطخو هتالص تناكف
 ‹ كلذ باع ادحأ تيأر امف « راهنلا لاز : لوقأ نأ ىلإ هتبطخو هتالص تناكف

 نع يور كلذكو : لاق هللا دبع هنبا ةياور يف لبنح نب دمحأ هاورو . هركنأ الو

 ظ . لاوزلا لبق اولص مهنأ ؛ ةيواعمو ديعسو رباجو دوعسم نبا
 ظ روهمجلا نم قبس يلا ليوأتلاو « ةحضاو دمحأ بهذم ىلع اذه ةلالدو

 ٠ ؛ هتبطخو « «نوقفانملا#و «ةعمجلا#» ةروس هتءارق عم يي ي
 ‹ هب لظتسي لظ ناطيحللو الإ ةعمجلا ةالص نم اوبهذ امل لر دعي تا

 . حرشلا يف اذك

 : هلوق ها هل لديو « لاوزلا اهتقو نأ «راهنلا ءوض يشاوح» يف انققحو

 ىدَمَتَت الو لبق اتك ام : لاق هنع هللا يضر دس نُ لَه نَعَو 3
 لوسر دهع يف : ةياور يفو , ملسمل ظفللاو ' هيلع قفَتُم ٠ ةعُّمُجْلا َدْعَب الإ

 ؛ نيسحتلل لمتحم هدنسو . «نابح نبا تاقث»و « «حرجلا» ىف امك ؛ (ناديس) : باوصلا )01(

 : اهنم ؛ اذهل دهشت ىرخأ ًاراثآ هيف نإف ؛ (١١؟ص) «ةعفانلا ةبوجألا» رظنا

 . حيحص دنسب ةبيش ىبأ نبا هاور



 دعس نب لهس ثيدح 6 ةعمجلا باب 1 ةالصلا باتك ۔ ۲

 ي ا ا ع

ام « «الهس كلك امس ارح مسا ناك: ليق « يراصنألا يدعاسلا يجرزخلا
 ت

 افا SE او 8

 يع ا يس يسم

 اهعم نكي مل دإو ؛ راهنلا فصن ةحارتسالا : ةلوليقلاو ليقملا : «ةياهنلا» يف

(8 
E 
 امنإو ‹ دمحأ ةلدأ نم وهو « لوألا ثيدحلا هيلع لد ام ىلع ليلد ثيدحلاف

 لوقي الثل؛ ا هللا لوسر دهع ىلع : ةياور ظفلب هللا هدو بكمل ىتأ

 و هلعف نم ناك كلذ نأ ىلوألا ةياورلا يف يوارلا حرصي مل هنإ : لئاق

 ال هنأ مولعمو « هدهع دهع ىلع ناك كلذ نأ تتبث تتبثأ يتلا ةياورلاب هعفدف ؛ هريرقتو

 هيف سيلو « هتالص نع رابخإ وهف « هاوس هدهع يف ةنيدملا يف ةعمجلا ىلصي

 الو «نوليقي ال ةكمو ةنيدملا يف مهنأل ؛ لاوزلا لبق ةالصلا ىلع ليلد

 نم مكبايث نوعضت نيحو# : ىلاعت لاق امك رهظلا ةالص دعب الإ نودغتي

 )١( نيعستو .

 (115/1) قبس ناك ال فالح + ةناحضلا نم اهف كاما نم رخآ هنأ يف باوصلا وه اذهو (؟)

 . ةباحصلا نم اهيف تام نم رخآ هنأ رباج ةمجرت يف

 : ًاضيأ «ةياهنلا» يفو (؟)

 . «راهنلا لوأ لكؤي يذلا ماعطلا : ءادغلا»

 : (۲۲۱/۳) يناكوشلا لاق . لاوزلا لبق ةلوليقلاو ءادغلاف

 . «لاوزلا دعب ةلئاق الو ءادغ ىمسي ال : لاق هنأ ةبيتق نبا نع اوكحو»

١١ 



 رباج ثيدح 6 ةعمجلا باب - ١ ظ ةالصلا باتك - ؟

 تقو لوأ يف ةعمجلا ةالصب عراسي يب ناك « معن « [04 :رونسا] ] 4"'ةريهظلا
 . سالا عمتجي ىح  هدعب هرخؤي ناك دقف ؛رهظلا فالخب لاوزل

 فالس يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج نعو 575

 شع انثا الإ ق هه لعب ءاهيلإ سالا َلَمفناف  ماشلا نم ريع ْتءاَجَف
 . ملسم هاور . الجر

 فلك يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)

 ريعلا : «ةياهنلا» ىف لاق ؛ ءارف ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب : (ريع

 ؛ ةيقوف ةانثمف ءاغلا حتفو ةنكاسلا نونلاب : (لتفناف « ماشلا نم) اهلامحأب لبإلا
 رشع انثا الإ) دجسملا ىف : يأ : (قبي مل ىتح . اهيلإ تم يأ

 . '(ملسم هاور . الجر

 . ًامئاق بطخي نأ ةبطخلا يف عرشي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا
 الو الجر نوعبرأ اهل طرتشي هنإ : ليق امك « نيعم ددع اهل طرتشي ال هنأو

 ليلد ال هنأل ؛ كلام نع يور امك ًالجر رشع انثا هب دقعنت ام لقأ نإ : ليق ام

 . لقأب دقعنت ال اهنأ

 : ليق امنإو «ةريهظ : ءاتشلا ىف لاقي الو . راهنلا فصن رحلا ةدش وه» : «ةياهنلا» ىف )1(
 . )۳٠٤/۱۲( «يبطرقلا» يف امك ؛ هرح دتشاو هعاعش الع اذإ اهيف رهظي راهنلا نأل ؛ ةريهظلا

 نودغتي الو نوليقي اوناك ام مهنأ تبث نإ الإ ؛ حراشلا هافن ام ىلع ةيآلا يف ليلد الف ؛ هيلعو
 !! تبثي هارأ امو ؛ رهظلا ةالص دعب الإ

 . هوحن (۲۲۲/۸و ۳۳۹ -۳۳۸/۲) يراخبلا هاورو (۲)

۲ 



 رمع نبا ثيدح  ؛١1ا/ ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ١

 : ١١[ : ةعمجلا] "4ةراجت اوأر اذإو» : ةيآلا اهيف تلزن يتلا يه ةصقلا هذهو

 هل هتبطخ نأ '«هلیسارم» يف دواد وبأ ىور هنإ : ضايع ىضاقلا لاقو

 يف مهيلع ءيش ال هنأ اونظو « ةعمجلا ةالص دعب تناك اغإ اهنع اوضفنا يتلا

 . ةبطخلا لبق يلصي ناك ةصقلا هذه لبق هنأو « ةبطخلا نع ضاضفنالا

 وعدي اوناك ام مهب نونظملاو « هباحصأ لاحب هبشأ اذهو : يضاقلا لاق

 . ةالصلا ءاضقنا دعب فارصنالا زاوج اونظ مهنكلو « : يبنلا عم ةالصلا

 ٧۷ - یک للا لوسر لاك: لاق اًمهنع هللا يضر َرَّمع نبا نعو :

 تق دقو « ىرخأ اهيلإ ْفضيْلف « اًهرّيغو ةعُمُجلا ت ةالّص نم ةعكر كرد

 ٌةٌدانسإو « ُهل ظفللاو ءٍيِنْطُكرادلاو ُهَجاَم نباو يئاسنلا هاور . (هتالص صحيح 

 ةلاسرإ متاح وبأ ىّوق نکل .

 كر فردا نسال الب هللا لوسر لاق : لإن اعلا ل ردع نا ل

 ىف ىجا هيلا هتفيلنر :تاولصلا ئاش وم يأ : (اهريغو ةعمجلا ةالص نم

E Hp AAR 

 یوق نکل « حیحص حيحص * "هدانسإو ‹ هل ظفللاو ينطقرا دلاو هجام ¿ نباو يئاسنلا

 . ةروكذملا ةياورلا يف ملسم دنع كلذو )١(

 ! )۳۰/۲( ) «حتفلا» ىف امك ؛ لضعم ذاش وهف ؛ نايح نب لتاقم نع (۲)

 هقيرط نمو ةيقب لولعم وهف ؛ رخآلا ةهداتسإ امأو . ينطقرادلا يدانسإ ا ي أ (۳)

 . )٦۲۲( «ءاورإلا» يف هيلع مالكلا قيقحت رظناو . هجام نباو يئاسنلا هجرخأ

 )٤( هدنع هنأل )١71 -  )۱۲۸هل دهشيو . هنع عفان نع ديعس نب ىيحي نع نيقيرط نم <
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 رمع نبا ثيدح 4١7 ةعمجلا باب - 7 ةالصلا باتك - ؟

 , ديزي نب سنوي ينثدح : ةيقب ثيدح نم هوجرخأ ثيدحلا : (هلاسرإ متاح وبأ
 . سنوي نع ةيقب هب درفت : ينطقرادلاو دواد وبأ لاق  ثيدحلا - هيبأ نع ملاس نع
 نع وه امنإو دانسإلاو نتملا يف أطخ اذه : هيبأ نع «للعلا» ىف متاح يبأ نبا لاقو

 دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» : ًاعوفرم ةريره يب نع ةملس يبأ نع يرهزلا
 ةثالث نم ثيدحلا جرخأ دقو « مهوف ؛ «ةعمجلا ةالص نم» : هلوق اًمأو «اهكردأ

 . لاقم اهعيمج ىفو « رمع نبا نع قرط ةثالث نمو « ةريره يبأ نع ًاقيرط رشع
 ةبطخلا نم كردي مل نإو « قحالل حصت ةعمجلا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو
 . ةفينح وبأو يعفاشلاو ديؤملاو يلع نب ديز بهذ اذه ىلإو ٠ ا

  هنودب ةعمجلا حصت ال طرش « ةبطخلا نم ءيش كاردإ نأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 اهضعب ىؤوقي هقرط ةرثك نكل؛ ا او
 ؛ ةريره يبأ ثيدح نم اهدحأ ؛ “قرط ثالث نم مكاحلا هجرخأ هنأ عم « ًاضعب

 ا” ليلد هيلع موقي ىّبح « طرشلا مدع لصألا مث  نيخيشلا طرش ىلع : اهيف لاقو

 ؛ ناتعكرلا هتتاف نمو « ىرخأ اهيلإ فضيلف ؛ ةعكر ةعمجلا نم كردأ نم : دوعسم نبا لوق
 | > . ًاعبرأ لصيلف

 . (۱۹۲/۲) «عمجما» يف امك ؛ نسح هدانسإو « «ريبكلا» يف يناربطلا هاور

 نية تارت بارما اا مااا ااا اهلك ةلولعم يهو )١(
 . ةيافك هيف رمع نبا ثيدح نكل ! «ةالصلا» : ظفلب متاح يبأ مالك يف مدقت ام وه امنإ ؛ ةريره

 ا لاق ريثك يبأ نب ىيحي نع )1/١1/1( ةبيش يبأ نبا هاور ام امأو و (۲)
eًاعبرأ لصيلف ؛ ا ولا  ! 
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 ةرمس نب رباج ثيدح 6 ةعمجللا باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 ا يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةرّمَّس نب رباج نَعَو €۸

 اا طحت ناك دنأ كابنأ رمق . امئاق ْبطْخَيَف ُموقي مث سلجي مث «ًامئاق

 . لمت جرحا

 ءًامئاق ْبطخي ناك قلي يبّتلا نأ : ُهنع هللا يضر ةرُمَس نب رباج ْنَعَو)
 ا ياتي ا ا رقي اجيب

 سولجلاب امهنيب لصفلاو « نيتبطخلا لاح مايقلا عرشي هنأ ليلد ثيدحلا

 مايقلا نإ : ةفينح وبأ لاقف ؟ةنس وأ بجاو وه له ءاملعلا فلتخا دقو

ET 

 . ةبطخلا تحصو ءاسأ هكرت نإف ؛ بجاو مايقلا نأ ىلإ كلام بهذو

 « هقاطأ نمل مايق نم الإ نوكت ال ةبطخلا نأ ىلإ هريغو يعفاشلا بهذو
 «هرخآ ىلإ . . . كأبنأ نمف : رباج لاق ىَّتح « كلذ ىلع هلي هتبظاومب اوجتحاو

 بطخي مكحلا مأ نب نمحرلا دبعو دجسملا لخد امل ةرجع نب بعك نأ يور امو
 نبأ ةياور يفو « ١١[ : ةعمجلا] «امئاق كوكرتو# : هيلع التو هيلع ركنأف ؛ ًادعاق

 كلذ لوقي - سلاج وهو بطخي ؛ نيملسملا موي ًامامإ طق مويلاك تيأر ام : ةيزحخ

 م

 بذك دقف
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 . ةنابإ اذهو « همحلو هنطب محش رثك امل أدعاق بطخ امنإ ةيواعم نأ : ىبعشلا

 . ةبطخلا ىف دوعقلا زاوج ىلع قفتملا مكح يف رذعلا عم هنإف ؛ رذعلل

 . هلوح انسلجو ربنملا ىلع موي

 . "!ةعمج ريغ يف ناك هنأ يعفاشلا هنع باجأ دقف

 3 ةبطخلا ىف نيروكذملا دوعقلاو مايقلا ةيعرشب ىصقت ةلدألا هذهو

 دق هنأ الإ « ظفللا يف هيلع ةلالد الف ؛ اهتحص يف ًاطرش هنوكو بوجولا امأو

 . «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لاق دقو « كي هب يسأتلا بوجو ليلد هيلإ مضني

 ‹ ةعمحلا ايال نيبم ءةالصلا ىلع اههدقتو نيتبطخلا يف ةعممجلا يف هلعذو

 ناك ؛ ةعمجلا ةبطخ يف ناك ديعس يبأ ثيدح ىف هدوعق نأ حص نإف ؛ بوجولا

 ا . يناثلا لوقلاف كلذ تبثي مل نإو « لّوألا لوقلا ىوقأل

 مرثألا ر ر اا

 . . ؟لئاسلا نيأ» : لاقف ؛ (قرعلا) تي و يوم اأو

 ر هاور هنعو « )۱/۱۲٤/١( اضي أ ةبيش ىبأ نبا هجرخأ هنعو (۲)

(7 

 اس ءاطع نع قازرلادبع هاورو

 . هقرطب نسح وهف ؛ رباج ثيدح نم هريغو مات هلصوو
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 رباج ثيدح 84 ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ۲

 هنأ : يدع نبا جرخأو « لسرم وهو . ثيدحلا « «مكيلع مالسلا» لاقف « سانلا

 لبقتسا اذإف ؛ دعص مث «ربنملا دنع نم ىلع ملس هربنم نم اند اذإ ناك هلي

 هللا دبع نب ىسيعب يدع نبا هفعض هنأ الإ ءدعق مث « ملس ههجوب سانلا

 "!نابح نبا هب هفعضو « ىراصنألا

 فلج هللا لوُسَر ناك : لاق اًمهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج َنَعَو 4

 ذم هناك ىّمح ؛ُهبَضَغ شاو « ُنْوَص الَعَو هانْيَع تّرَمحا بطخ اذإ

 ا ْعَب امأ» : لوقيو « مكاّسسَمَو مكحّبص لوقُي شْيَج

 ةعدب لكو . اهُئاثدُحُم ” رومألا ٌرَّشو ء دمحم ىَدُه ىدا َرِيَخَو هلل

 E موي ل يبنلا ةطخ تناك: ش هل ةياور يفو « ملسُم اور . «ةلالّض

 اور يقوي توم الغ دقو كلذ نأ ىلط لوقيرمت غ رنات
 : يئاسنللو . هل يداه الف ؛ للضُي ْنَمَو هل لضم الف ؛ هللا دهي نَم» : هل

 . «راتلا يف ةلالض لكو»

 اذإ غلي هللا لوسر ناك : لاق اًمهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 شيج رالنم هنأك ىتح « هبضغ "دتشاو « هتوص العو « هانيع تّرمحا بطخ

 هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف ؛ دعب امأ» : لوقيو « مكاسمو مكحبص :لوقي

 حتفو ءاهلا مضب ملسم ىف هانطبض : ىوونلا لاق : ( دمحم ىده ىدهلا ريخو

 اب جتحي نأ يغبني ال» : نابح نبا لاقو . «هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع» : يدع نبا لاق )۱(

 . «هب درفنا

 . )۲/۹/۱٤( ركاسع نبا هاور هقيرط نمو
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 رباج ثيدح 6 ةعمجلا باب 5 ةالصلا باتك "

 حتفلا ةياور ىلع يورهلا هرسفو 4 امهيف لادلا نوكسو ءاهلا حتفبو امهيف لادلا

 و ةلالدلا هانعم مضلا ةياور ىلعو < دمحم قيرط قيرطلا خا , يأ ؛ قيرطلاب

 كنإو# : ىلاعت لاق نآرقلا ىلإو لسرلا ىلإ فاضي يذلا وهو « داشرإلا

 فاضي دقو « [5 : ءارسإلا] 4 يدهي نآرقلا اذه نإ# « [ه؟ : ىروشلا] ي دهتل

 نم يدهت ال كنإ# ةمصعلاو قيفوتلاو فطللا ىنعمب وهو « ىلاعت هيلإ

 ملام تاثدحملاب دارملا : (اهتاثدحم رومألا رشو) ةيآلا [56 : صصقلا] 4تببحأ

 ام : ةغل ةعدبلا : (ةلالض ةعدب لكو) هلوسر نم الو « هللا نم عرشب ًاتباث نكي

 هل قبسي نأ نود نم لمع ام : انه اهب دارملاو « قباس لاثم ريغ ىلع لمع

 . (ملسم هاور) ةنس الو باتك نم ةيعرش
 مولعلا ظفحك ؛ ةبجاو : ماسقأ ةسمخ ىلع ةعدبلا ءاملعلا مسق دقو

 ٤ ةحابمو 4 سرادملا ءانبك ةبودنمو ‹ ةلدألا ةماقإب ةدحاللملا ىلع درلاو 4 نيودتلاب

 e > ظ ؟ ١)" صوصخم ماع ) «ةلالض ةعدب لك)» : هلوقف

 امأ : هلوقب يتأيو « بيهرتلاو بيغرتلا نم ملكلا عماوجب يتأيو « همالك لزجيو
 3 ثيداحألا نم ةلمح هيف ركذو .اهبابحتسا ىف اباب يراخبلا دقع دقو « دعب

 (هذه ةعدبلا معن) :رمع لوق دنع  هركذ ناك ام يسن هنأكو ! انه حراشلا ركذ اذك )١(

 ماض

 . باوصلا وه اذهو ! «ةلالض ةعدب لك لب ؛ حدمي ام ةعدبلا ىف سيلف» .
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 نع اهجرخأو « "!'نيثدحملا ضعب «دعب امأ» ركذ اهيف يتلا تاياورلا عمج دق

 يف اهمزالي ملسو هلآو هيلع هللا یلص ناك هنأ هرهاظو « ايباحص نيڻالثو نينثا
 راشملا ةياورلا هديفت امك ؛ دهشتلاو ءانشلاو هللا دمح دعب كلذو « هبطخ عيمج

 ةبطخ تناك) هللا دبع نب رباج نع ملسمل : يأ : (هل ةياور يفو) : هلوقب اهيلإ
 دقو « كلذ رثأ ىلع لوقي مث« هيلع ينثيو هللا دمحي : ةعمجلا موي لي يبنلا

 ريخ نإف ؛ دعب امأ» : هلوق وهو « مدقت ام ىلع ًالاكتا لوقملا فذح : (هتوص الع

 . مدقت ام رخآ ىلإ . «ثيدحلا ظ

 قلك هنأ تبث e هده ريع ىف اهتويخل ًاراصتخا ةداهشلا ركذي ملو

 «ةوبنلا لئالد» يفو . (ءام ذجلا ديلاك يهف دهشت اهيف سيل ةبطخ لك» : لاق

 كتمأ تلعجو» : ّلَجَو رع هللا نع ةياكح ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلل
 دهشت يف ركذي ناكو . «يلوسرو يدبع كنأ اودهشي ىتح . ةبطخ مهل زوجي ال
 الف ؛ هللا دهي نم») رباج نع ملسمل : يأ : (هل ةياور يفو) ملعلا همساب هسفن

 امأ» دعب ظافلألا هذهب ىتأي هنأ : يأ : («هل.يداه الف ؛ للضي نمو « هل لضم

 : هلوق دغب : يأ : («رانلا يف ةلالض لكو») رباج نع : يأ : (يئاسنللو) ( دعب

 اهبحاص دارملاو . فنصملا هرصتخاو « يئاسنلا يف وه امك « «ةلالض ةعدب لك»

 مهاهنيو مهرمأيو ) هعئارشو مالسإلا دعاوق هتبطخ يف هباحصأ مّلَعُي ناكو

 )١( «حتفلا» يف امك ؛ هل «ةنيابتملا نيعبرألا» ةبطخ يف يواهّرلا رداقلادبع ظفاحلا وه )۲/۳۲٤( .

  (۲)ةحيحصلا ثيداحألا)» ىف هترشن لقو ج دنسد هريغو (هالو) نابح نبا هاور « /

 حيحص هدانسإو (؟) .
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 رساي نب رامع ثيدح - ۰ ةعمجلا ساب - ٠ ١1١ ةالصلا باتك  ؟

 يلصي نأ بطخي وهو لخادلا رمأ امك « يهن وأ رمأ هل ضرع اذإ هتبطخ يف
 هلا ىوقتب رمأيو « داعملاو رانلاو ةنجلاو . ةبطخلا يف عئارشلا ملاعم ركذيو « نيتعكر

 . هاضر تابجوم يف بغريو « هبضغ نم رذحيو

 سلجي ناتبطخ لكي هللا لوسرل ناك : ملسم ثيدح ىف ةيأ ةءارق درو دقو

 يف ركذ ام ىلع هلي هتظفاحم هرهاظو . رذحيو سانلا ركذيو نآرقلا أرقي ؛ امهنيب

 : خالي لاق دقو « ةعمجلا ةيأ يف لمجأ امل نايب هلعف نأل ؛ كلذ بوجوو « ةبطخلا

 . يعفاشلا اذه ىلإ بهذ دقو . (يلصأ ينومتيأر امك اولص»

 يف كيب يبنلا ىلع ةالصلاو دمحلا الإ ةبطخلا يف بجي ال : ةيوداهلا تلاقو

 . ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو , هلل دمحلاو هللا ناحبس يفكي : ةفينح وبأ لاقو

 . "'"ةبطخ > يمس ام الإ ئزجی ال : كلام لاقو

 هلع هللا لوسر تعمس : لاق اًمُهنع هللا يضر رساي نب راّمَع َنَعَو ٠

 . ملسُم هاور . (ههّقف نم ةَنكَم ؛ هتبطخ رصقَو لجّرلا ةالّص لوط نإ» : لوقي

 ل هللا لوسر تعمس : لاق امهنع هللا يضر رساي نب رامع نعو)

 ۰وک رغب مك ميملا حتفب : (ةنئم ؛ هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط ْنِإ»

 لكو « لجرلا هقف هب فرعي ام : يأ : ((ههقف ّْنم) ةمالع : يأ ؛ ةددشم نون مث

 . (ملسم هاور) هل ةنئم وهف ءيش ىلع لد ءيش

 دمحلا : ةبطخلا يف هنم دب ال يذلاف» : )۳۹٤١/۲۲( «هيواتف عومجم» ىف مالسإلا خيش لاق )١(

 / «تاحل اصلا تايقابلا يه هذهو . ريبكتلا هعبتي دهشتلاو « حيبستلا هعبتي دمحلاو . دهشتلاو هلل
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 ماشه مأ ثيدح - ١ ةعمجلا باب - ۲ ةالصلا باتك ۔ ۲

 E دي اس يو ييوسواوملا

 ‹ ةديفملا ةلزجلا ةرابعلاب ريبعتلا نم نكمتيف « ظافلألا عماوجو « يناعملا قث

 نم نإو ‹ ةبطخلا اورصقأو ةالصلا اوليطأف» : ثيدحلا و ع

 . «ارحسل نايبلا

 لمتشا ام لجأل ؛ رحسلاب لوقعلل بذاجلا بولقلا ىف لماعلا مالكلا هبشف

 نم هزاجم يف هعوقوو « ةريثكلا يناعملا ةدافإو « ةلالدلا قسانتو « ةلازجلا نم هيلع
 قسانتو يناعلا يف هقف نم الإ هيلع ردقي الو « كلذ وحنو « بيهرتلاو بيغرتلا
 تا نم كلذ ناكو « ملكلا عماوجب نايتإلا نم نكمتي هنإف ؛ اهتلالد

 . ملكلا عماوج يتوأ هنإف ؛ كي

 . يهنلا تحت هلعاف لخدي ال يذلا لوطلا ةالصلا لوط نم دارملاو

 ىلإ ةبسنلاب لوط كلذو ؛ نوقفانملاو ةعمجلاب ةعمجلا يلصي بكي ؛

 . هنع يهنلا ليوطتلاب سيلو « هتبطخ
 ام : تلاق اهنع هللا يضر نامعنلا نب / ةثراح تنب ماشه ّمأ ْنَعَو ١

 : هللا لوسر ناّسل نع الإ | ا 1 « ديما نآرقلاو قل تذخأ

 . ملسُم هاور . ساتلا بطخ اذإ ربنملا ىلع ةعُمُج

 ةيراصنألا يه : (اهنع هللا يضر نامعنلا نب ةثراح تنب ماشه مأ نعو)
١ 

 ش !بيبح اهنع ىور

hl 
 لك اهؤَرقي '

 تحس رک نو. احا لاق فام نع مصرا ديه ون

 م الا ءا تاو | ةلمؤللا كاكا 351

 . هيناث فيفختو هلوأ حتفب (فاسي) : باوصلا (۲)
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 سابع نبأ ثيدح 42" ةعمجلا باب - ۲ | ةالصلا باتك ۲

 يف ربلا دبع نبا هركذ ؛ ناوضرلا ةعيب تعياب ةثراح تنب ماشه مأ : لوقي يبأ

 اهمسي ملو ‹ «بيرقتلا» يف فنصملا اهركذو ءاهمسا ركذي ملو ‹ «ناعيتسالا»

 ١[ : ق] «ديجملا نآرقلاو ق# تذخأ ام : تلاق) ةروهشم ةيباحص : لاق اغإو « ًاضيأ

 . سانلا بطخ اذإ ربنملا ىلع ةعمج لك اهؤرقي قلي هللا لوسر ناسل نع الإ
 . (ملسم هاور

 . ةعمج لك ةبطخلا 0 ةروس ةءارق ةيعورشم ىلع ليلد هيف

 ركذ نم هيلع تلمتشا امل ؛ ةروسلا هذه ولج هرايتحخا ببسو : ءاملعلا لاق

 كاا rT ظعاوا او ترار كاعبلا

 عامجإلا ماق دقو ‹ قبس امك ؛ ةبطخلا يف نآرقلا نم ءيش ةءارقل ةلالد هيفو

 تناكو « ةبطخلا يف اهضعب الو « ةروكذملا ةروسلا ةءارق بوجو مدع ىلع

 . ريكذتلاو ظعولا يف نسحألا وه امل هنم ارايتخا ؛ ةروسلا هذه ىلع هتظفاحم

 . ةبطخلا يف ظعولا ديدرت ىلع ةلالد هيفو

 : 8و هللا لوسر لاق : لاق « اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نَعو - ۲

 ًارافسأ لمحبي رامحلا لثّمك وُهَف ؛ بطخي مامإلاو EE موي ملكت ْنَما
 ° هس وك 6 ص

 . هب سأب ال دانسإب احا أور (َةَعُمُج هَل تسيل تصنأ : هل لوقي يذلاو

 > : رسمي وهو

Eملكت نم» : ق هللا لوسر لاق :  

 لوقي يذلاو « ارافسأ لمحي رامحلا لثمك وهف ؛ بطخي مامإلاو ةعمجلا موي

0 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ ةعمجلا باب ١ ظ ةالصلا باتك ۲

 قرت دغا ا 0 شا لدا دخ ءاور حح هلا تسل تف ل

 : ثيدحلا (رسفي) سابع نبا ثيدح : يأ : (وهو) !'لسرم دامح عماج يف

 تلق اذإ» : اعوفرم «نيّحيحصلا» يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - فر

 توغل دقن بطي ٌماَمِلاَو ؛ وز موي تصنأ : كبحاصل

 تلق اذإ» : اعوفرَم «نيحيحّلا» يف هنع هللا يضر ةّريرُه يبأ نع)

 . («تّوغل دقف ؛ بطخَي ٌمامإلاو ةَعّمجلا م موي - تا كبحاصل

 ؛ اهلثم تسيل ةعمجلا ريغ ةبطخ نأ ىلع ةلالد « «ةعمجلا موي» : هلوق يف

 . اهلاح مالكلا نع ىهني

 ‹ ةبطخلا لاحب يهنلا صتخي هنأ ىلع ليلد « «بطخي مام الاو» : هلوقو

 . مامإلا جورخ لاح نم مالكلا نع ىهني هنإ : لاق نم ىلع در

 )١( «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق ؛ ديعس نب دلاجم هيفو ! لاق اذك :

 : (هرمع رخآ ىف ريغت دقو ‹ يوقلاب سيل»

 اذه لوقبو « يَبَأ عم رذ يبأ ةصقبو ء رمع نبا ىلع فوقوملا هدهاشب ثيدحلا ةيوقت نكميو
 . «يَبأ قدص» : وب هلوقو « توغل ام الإ كتالص نم كلام : لوألل

 : لاقو « «ةفرعملا» ىف يقهيبلاو ؛ امير ىلع هححصو « (۲۲۹/۲ - ۲۸۷/۱) مكاحلا هجرخأ

 . (حيحص هدانسإ»

 . لاق امك وهو

 : خسنلا ضعب يفو ! اذك (۲)

 . )۳۳٣۱/۲( «حتفلا» يف اذكو ؛ انوه ع نبا نع «ةملس نب دامح عماج». . »

 . ناوصلا وهف
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ۲

 مالكلا نع ىهني الف ؛ بطاخ ريغ وهف « نيتبطخلا نيب هسولج دنع مالكلا امأو

 . بطاخلا مكح يف وهف سفنتلل توكسلاب هبشي ريسي تقو وه : ليقو « "'هلاح

 فلكت دقو « عفان غلبأب عافتنالا هتاف هنأل ؛ ًارافسأ لمحي رامحلاب ههبش اغإو

 غلبأب عافتنالا هتاف كلذك هب هبشملاو « ةعمجلا روضح يف هسفن بعتأو ةقشملا

 . هباحصتسا يف بعتلا لمحت عم عفان

 دارملا نإف ؛ هل ةالص ال هنأ ىلع ليلد « «ةعمج هل تسيل» : هلوق ىفو

 ةليضفلل ىفن هنأب اذه ليوأت نم دب الف ؛ ًاعامجإ هئزجت اهنأ الإ ةالصلا ةعمجلاب

 وبأ هجرخأ يذلا "ارمع نبا ثيدح ىف امك وهو « تصنأ نم اهزوحي ىتلا

 . (ارهظ هل تناك ؛ سانلا باقر یطحختو اغل نم» : ظفلب ةميرخ نباو 01

 . ةعامجلا ةليضف مرحو « ةالصلا هتأزجأ : هانعم : هتاور دحأ بهو نبا لاق

 وبأو ةيوداهلا مهو ةبطخلا لاح مالكلا ةمرحب لاق نم ثيدحلاب جتحا دقو

 هجو ةظحالمو . ركنتسملا هب هبشملاب ههيبشت نإف ؛ ىعفاشلا نع ةياورو كلامو ةفينح

 , ةعمجلاب ةلصاحلا ةليضفلا تاوف ىلإ هتبسن كلذكو « كلذ حبق ىلع لدي ؛ هبشلا
 . اهل اطبحم ريصيف ةليضفلا مواقي يذلا رزولا نم ملكتملا قحلي امل الإ كاذ ام

 ماق اذإف ؛ ربنملا ىلع وهو رمع نامز يف نوثدحتي اوناك مهنأ : «إطوملا» يف ام : هديؤيو )١(
 .. اوتصنأ بطخي

 . حيحص هدنسو

 . ورمع (۲)

 ؛ ةيرخ نبا دنع وه امنإو ! بهو نبا لوق هدنع سيلو ؛ نسح دنسب )٥۸/١( «ننسلا» يف (۳)
 . (۳۳۱/۲) «حتفلا» يف امك
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 ةريره يبأ ثيدح 41 00 ةعمجلا يباب ةالصلا باتك  ؟

 نيب ةقرفتلا ىلإ « يعفاشلاو دمحأ يلوق دحأو , يداهلا انباو مساقلا بهذو

 . اهعمسي ال نمو ةبطخلا عمسي نم

 ةبطخ عمسي نم ىلع تاصنإلا بوجو ىلع عامجإلا ربلا دبع نبا لقنو

 . نيعباتلا نم ليلق نع الإ « ةعمجلا

 نع ىهنلا ىف ديكأت ‹ «توغل دقف ؛ تصنأ : كبحاصل تلق اذإ» : هلوقو

 بجی ا یل ب ريش یراق فوم مآ ر وقللا نع دع اذ[ هل هاك

 . كلذ نكمأ نإ ةراشإلاب هرمأي نأ هيلع

 ةءارقو ركذلا اذه ىلع  زوجيف ؛ سانلا ةملاكم نم : ليق تاصنإلاب دارملاو

 باوج لثمف « ليلدلا هيلعف قّرف نمو : عيمجلل لماش ىهنلا نأ رهظألاو « نآرقلا

 ضراعت دق  اهبوجوب لوقي نم دنع  هركذ دنع هلي ىبنلا ىلع ةالصلاو ةيحتلا

 رخآلا مومعل امهدحأ صيصختو . امهيف بوجولا مومعو انه يهنلا مومع هيف

 "'حجرم نود نم مكحت

 ال ام وغللا نأ رينملا نبا هلاق ام برقألاو « «توغل» : هلوق ىنعم يف اوفلتخاو

 "اه تراصو كج اف لطب: لو نسخ

 دقف» : هلي هلوق وه اغنإ ؛ يهنلل حج رملا نأ انل نّيبت ؛ ثيدحلا يف انلمأت اذإ : تلق )١(

 يف هنوك عم ؛أوغل ةبطخلا ةلاح يف فورعملاب رمألا ربتعا عراشلا نأ يف حيرص هنأل كلذ . «توغل
 باوج نوكي نأ بجوف . تاصنإلا وهو  مهأ وه امع فرصي هنأل الإ كلذ امو ؛ ابجاو لصألا

 كارتشالا عماجب ؛ ةبطخلا ةلاح مكحلا يف فورعملاب رمألا لثم < لَو ىبنلا ىلع ةالصلاو « ةيحتلا

 . ةلعلاو مكحلا لصأ ىف

 . مدقتملا ورمع نبا ثيدحلا هتقفاومل ؛ برقألا وه اذهف : تلق (۲)

 هه ١



 رباج ثيدح ٤ 1 ةعمجلا باب - ۲ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ل .يبثلاو ةعّمججلا موي لُجَر لح لاق هنع هللا يضر رباج نعو ٤

 . هيلع قفتم . «نيَتعكر لصف مق» : لاق ءال : لاق : «؟تيلَصو : لاقف : بطخي

 وذ اا

مْوَي لُجَر لَخَد : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)
 ا يبتلاو ةعُمجلا 

 . (هيلع َقْفَتُم . (نْيَتَعكر لصف مُق» : لاق ال : لاق « ؟تْيَلَص» : َلاَقَف بطخي

 تفذحو « هريغ ليقو « ملسم ةياور يف هامس ينافطغلا كيلس وه لجرلا

 i KE ا يوم سوما

 ةلمهملا نيسلا مضب ,  كيلسو « يراخبلا قرط ضعب يف تبث دقو < «؟تيلصأ»

 اهدعب ةلمهم ءاطف ةمححملا نعل جت ,  ينافطغلا - e ماللا دعب

 ( . ءاف

 دنعو . «نيتفيفخ» ب امهفصو يراخبلا دنعو ؛ ر لص)» : هلوقو

 مامإلاو هاج نم باب : و كلذل يراخبلا بوبو , «امهيف زوجتو» : ملسم

 . نيتفيفخ نيتعكر ىلصي < بطخي

 ىلإ بهذ دقو « ةبطخلا لاح ىلصت دجسملا ةيحت نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 . ةبطخلا عامسل غرفيل ففخيو « نيثدحملاو ءاهقفلاو لألا نم ةفئاط اذه

 : ةبطخلا لاح امهتيعرش مدع ىلإ فلخلاو فلسلا نم ةعامج بهذو

 اهدرس ةدودرم اهلك ١ اليوأت رشع دحأب هولوأت لقو 4 مهيلع ةجح اذه ثيدحلاو

 . حرشلا يف هللا همحّر حراشلا كلذ لقنو « اهدودرب «يرابلا حتف» يف فنصملا

 ىف ليلد الو « [204 :فارعألا] «اوتصنأو هل اوعمتساف# : ىلاعت هلوقب اولدتساو



 رباج ثیدح - ٤ ةعمجلا باب ١ ةالصلا باتك ۲

 هللا یلص او ًانآرق تسيل ةبطخلا نألو« ماع كلذو صاح اذه نأل ؛ كلذ

 وهو ‹ تصنأ : بطخي بيطخلاو « هبحاصل لوقي نأ لجرلا ىهن ملسو هلآو هيلع

 . ةيحتلا عكري لخادلاو تصني دعاقلا لب ؛ هيرمأ

 . ةبطخلا لاح ةلفانلا عنم ىلع فلس نع ًافلخ ةنيدملا لهأ قابطإبو

 امك اوعمجأ ول« ةجح مهعامجإ سيل هنأ هباوجو « ةيكلاملل ليلدلا اذهو

 "قافلا جرخأ دقف مهعامجإ ىوعد متي ال هنأ ىلع . لوصألا يف فرع (

 دارأف « امهالصف « بطخي ناورمو ىتأ ديعس ابأ نأ : هححصو  ةميزخ نباو

 نأ دعب امهعدأل تنك ام : لاق مث « امهالص ىّتح « ىبأف هوعنمي نأ ناورم سرح

 . امهب رمأي ي

 لحد اذإ» : ظفلب اعوفرم «ريبكلا» ىف ىناربطلا دنع رمع نبا اج امأو

 ؛ (مامإلا عرفي ىتح « مالك الو ةالص الف ؛ بطخي مامإلاو دجسملا مكدحأ

 «تاقثلا» ىف نابح نبا هركذو « ةعامج هفعضو « كورتم ؛ كيهن نب بويأ هيفف ظ

 . ئىطخي : لاقو

 ‹ مالكلا نم ريسيلاب ةبطخلا عطقي نأ بيطخلل زوجي هنأ ثيدحلا نم ذحخأ دقو

 اش اولدتساو : يأ )١(

 5 يذمرتلا لاقو . لكيح هدانسإو )۸6/۲( «ننسلا)» ف )۲)

 (حيحص نسح ثيدح)»

 ها/ ١



 سابع نبا ثيدح 6 ةعمجلا باب - ١١ ةالصلا باتك ۲

 . ضعبلا بهذ هيلإو « اهبوجو ىلع ليلد اهب 3

 هنإف ؛ فاوطلا هل عرشي هنإف ؛ ةبطخلا لاح ريغ يف مرحلا لخد نم امأو
 . فاوطلا ىتعكر ةالص دعب الإ دعقي ال بلغألا ىف هنأل وأ « هتيحت

 ريغ ةنابج ىف ديعلا ةالص تناك نإف ؛ ديعلا ةالص لبق اهتالص امأو

 لاح هنأل كلذف ؛ًائيش اهلبق لصي مل هتالص ىلإ جرخ امل ف خالك هنوك امأو

 ملو« ةنابجلا يف اهيلصي ناك هنألو . ديعلا ةالص ىف لوخدلاب لغتشا همودف

 ‹ هريغل عرشت ال اهنأ ىلع هيف ف ا بدو انک

 نالو بتلا أ : امُهْنَع هللا روا نعو- ٥ س

 e e NE ةالص

 ةحتافلا 8 یا ؛ ةيناثلا یف 55 ىلوألا 5 1 ةروس ةعمجلا

 ا . (ملسم هاور) هريغ نم ملع امل امهيف

 يعسلاو اهروضح ىلع ثحلا نم ةعمجلا ةروس يف امل ؛ امهب امهصخ امنإو

 ولتي : هنأ نم هتثعب يف مكحلا عبرألا ركذو « وي اهيلإ
 الو « هللا ركذ ىلع ثحلاو « ةمكحلاو باتكلا مهملعيو « مهيكزيو « هتايآ مهيلع

 )١( ديج ريغ هب مزجلاف . (۲۱۸ص) یتأیس امك ؛ فيعض دنسب دواد وبأ هاور : تلق !
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 مقرأ نب ديزو ريشب نب نامعنلا ائيدح ۲۷٤و 5 ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 بلط ىلإ مهئاعدو « ةبوتلا ىلع مهثحو قافنلا لهأ بوت نم نيقفانملا ةروس يف
 لو ء اهتالص ىف مهعامتجا رثكي نيقفانملا نأل ؛ هلي هللا لوسر نم رافغتسالا
 . ةقدصلا ىلع كدب ظعولا نم اهيا يف

 . نيديعلا يف أرقي ناك : هنع هللا يضر ريشب نب نامْعُنلا نَع ُهَّلو 5

 ثيدح كاتأ لهل و ١[ : ىلعألا] (ىلعألا كبر مسا حبس# ب ةعُمجلا يفو

 . ١[ : ةيشاغلا] *ةيشاغلا

 ئأ : (أرقي ناك : هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع) ملسمل : يأ : (هلو)

 يفو) امهتالص يف : يأ ؛ ىحضألاو رطفلا : (نيديعلا يف) و ه

 ةعكرلا يف : يأ : (4ىلعألا كبر مسا حبس# ب) اهتالص ىف : أ (ةعمجلا
 . اهدعب ةيناثلا ىف : يأ : ((ةيشاغلا ثيدح كاتأ له# و) ةحتافلا دعب ىلوألا

 ةروس ىفو « ةرات نيس هركذ امو « ةرات سابع نبا هركذ ام أرقي ناك هنأكو

 بساني ام « ديعولاو دعولاو ةرخآلا لاوحأب ريكذتلا نم 4 ةيشاغلا#و # حبس#

 ¢ فاق ب أرقي ناك هنأ نيديعلا يف درو دقو « ةعماجلا ةالصلا كلت يف امهتءارق

 . % تبرتقا#و

 مث« ديعلا قي يللا ىَلَص : لاق ُهْنَع هللا يضر مقر ن ر ديز نعو - ۷

 الإ ةييجخلا اة [ضنلت يلفت نأ ءاش نمل: لاق مث ةَعمْجْلا يف صخر
 و يام

 . هميزخ نبا ا يذمرتلا

 ىسف : (ديعلا يك ىبنلا ىلص : لاق « هنع هللا يضر مقرأ نب د ديز نعو)
 م اا و

 نأ ءاش نم» : لاق مث) اهتالص ىف : يأ : (ةعمجلا يف صخر مث) ةعمج موي
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 مقرأ نب ديز ثيدح 4 ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ١

 ناك هنأب مالعإو « صخر : هلوقل نایب اذه : («لصيلف) ةعمجلا : يأ : (يلصي

 . (ةميزخ نبا هححصو « يذمرتلا الإ ةسمخلا هاور) ظفللا اذهب صيخرتلا

 يف عمتجا دق» : لاق هي

 نبا هجرخأو « «نوعمجم انإو ‹ ةعمجلا نع هأزجأ ءاش نمف ؛ ناديع اذه مكموي

 ينطقرادلا ححصو « ةيقب هدانسإ يفو « "/-لاص یبا ثيدح نم مكاحلاو هجام

 هنأو « كلذ كرت هنأ : ءاطع ثيدح نم ريبزلا نبا نع بابلا يفو « هلاسرإ هريغو

 هنأ هريره ىبأ ثيدح نم دواد نأ انشأ جرخأو

 زوجي ؛ ةصخر ريصت ديعلا ةالص دعب ةعمجلا ةالص نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 بهذ اذه ىلإو « اهلصي مل نم نود ديعلا ىلص نمب صاح وهو « اهكرتو اهلعف
 ىلإ ةعامجو يعفاشلا بهذو « هعم ةثالثو مامإلا قح يف الإ ؛ ةعامجو يداهلا

 نم ركذ امو « مايألا عيمجل ماع اهبوجو ليلد نأب نيلدتسم « ةصخر ريصت ال اهنأ

 . لاقملا نم اهديناسأ يف امل ؛ اهصيصخت ىلع ىوقي ال راثآلاو ثيداحألا

 )١( مكاحلاو ء(159/1) دواد وبأ هجرخأ كلذك . ةريره يبأ نع : يأ )۲۸۸/۱- 584( .

 سابع نبا نع حلاص يبأ نع (۳۹۳/۱) هجرخأف ؛ هجام نبا امأو !

 لاقو ‹ (۱/۸۲) يريصوبلا لاق امك ؛ ظوفحلا وه لوألاو : 

 «تاقث هلاجر « حيحص انساتا . ۰

 يبهذلا هقفاوو ‹ ملسم طرش ىلع مكاحلا هححصو !

 ‹  («بيرقتلا» ىف امك  سلدي ناك هنأ الإ ؛ نقتم ةقث وهو ؛ ُّبْضلا مسقم نب ةريغم هيفو

 ! ًاعيمج مهدنع ثيدحتلاب حرص دق هنإف ؛ ةيقبب هلالعإ نم ىلوأ هب ثيدحلا لالعإف ! هنعنع دقو
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 مقرأ نب ديز ثيدح - ۷ ةعمجلا باب - ١ | ةالصلا باتك ۲

 وهف ؛ هيف هريغ نعطي ملو « ةميزخ نبا هححص دق مقرأ نب ديز ثيدح : تلق

 . داحألاب ماعلا صصخي هنإف ؛ صيصختلل حلصي

 يلصي نأ ءاش نم» : هلوق رهاظل ؛ عيمجلا نع اهضرف طقسي هنأ ىلإ ءاطع بهذو

 . ةعمجلا موي ديعلا ةالص ديع موي ىف مهب ىلص هنإف ؛ ريبزلا نبا لعفلو . «لصيلف

 نبا ناكو : لاق « انادحو انيلصف انيلإ جرخي ملف ةعمجلا ىلإ انئج مث : ءاطع لاق

 هنأ اضيأ هدنعو « "!ةنسلا باصأ : لاقف كلذ هل انركذ مدق املف « فئاطلا يف سابع

 : لاق هنأ : ريبزلا نبا نع دواد وبأ جرخأو . رصعلا الإ ىلصي الو « رهظلا ضرف طقسي

 ىتح « امهيلع دزی مل ةركب نيتعكر امهالصف امهعمجف « دحاو موي ىف اعمتجا ناديع

 ىضتقي وهف ؛ لدب رهظلاو اهموي ىف لصألا ةعمجلا نأب لوقلا ىلعو « رصعلا ىلص

 . لدبلا طقس ؛ هئادأ ناكمإ عم لصألا بوجو طقس اذإ هنأل لوقلا اذه ةحص

 ةالصب مهرمأي ملو « ةعمجلا يف مهل صخر ثيح ؛ ًاضيأ ثيدحلا رهاظو

 ديأو « حراشلا هلاق امك ؛ كلذ ىلع لدي . رهظلل ةعمجلا طاقسإ ريدقت عم رهظلا

 4 ةعمجلا ةالصل ريبزلا نبا جرخي مل هنأ ربخأ ًاءاطع نأ ىفخي الو : تلق

 نبا بهذم نب مزجلاف « هلزنم يف رهظلا لصي مل هنأ عطاق صنب كلذ سيلو

 نود هوحن هركذف . . . ءاطع لاق : لاق جيرج نبا هعباتو . ءاطع نع شمعألا ةنعنع هيف نكل

 . «حرشلا» یک لطفا + ًانادلخيو مهتالص

 : )٠٤١/١( «ةيدنلا ةضورلا» يف لاق اذهل هنأكو . ًاضيأ سلدم جيرج نباو

 . «لاقم هدانسإ يفو)» ظ
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۸ > ةعمج لا باپ ۲ ةالصلا باتك ۲

 ةالص ىلص نم ىلع اديع نوكي ةعمجلا موي يف رهظلا ةالص طوقس ريبزلا

 ىف لب ؛ هلزنم ىف رهظلا ىلص هنأ لامتحال ؛ حيحص ريغ ةياورلا هذهل ؛ ديعلا

 الو « هطوقسب لئاق ال هنأب رعشي ام « رهظلا : يأ  ًانادحو اولص مهنإ : ءاطع لوق

 مث ءًاعامجإ ةعامج الإ حصت ال اهنإف ؛ ًانادحو ةعمجلا اولص : هدارم نإ : لاقي

 EEN لوق اهنع لدب رهظلاو ةعمجلا ةالص ةعمجلا موي ىف لصألا نأب لوقلا |

 مث , اهضرف رخأتم ةعمجلاو « ءارسإلا ةليل ضورفملا يلصألا ضرفلا وه رهظلا لب

 . ةلقتسم ةلاسر ىف هانققح دقو « هنع لدبلا ىهف ؛ اعامجإ رهظلا بجو تتاف اذإ

 اذإ» : للك هللا لوّسَر لاق: لاق هن هللا يضر ةريره يبأ نعو - ٨

 . ملم ُهاَوَر . «اعَبرَأ اهَدْعَب لصيف ةعَمُجلا ْمُكَدَحَأ ىلص

 ىلص اذإ» : نل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا : (ملسم هاور . «اعبرأ اهدعب لصيلف ةعمجلا مك دحأ

 هجرخأ هنأ الإ« بوجولا هرهاظ ناك نإو « اهب رمألاو ةعمجلا دعب تاعكر عبرأ

 ةعمجلا دعب ًايلصم ناك نم» : "حابصلا نبا ةياور نم هظفل يف عقو ام هنع

 لضفأ عبرألاو بجاوب سيل كلذ نأ ىلع لدف ؛ ملسم هجرخأ « «اعبرأ لصيلف

 )١( ملسم دنع ثيدحلا دنس ىف ركذ اذه حابصلا نبال سيل )۳/١۱١- ١7( !

 ؛ نايفس هعباتو «  ديمحلادبع نبا وهو - ريرج ةياور نم هدنع وه روكذملا ظفللا نأ باوصلاو
 «مكنم» : نايفس دازو ؛ ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس نع امهالك .

 نب ليعامسإ انث : لاق دمحم : همساو - ا لا ةياور امغإو

 هب ليهس نع ايركز .
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 ديزي نب بئاسلا ثيدح 64 ةعمجلا ناب - ١١ ةالصلا باتك ۲

 : «يوبنلا يدهلا» يف لاق ‹ يَ اهل هلعف ةرثكو كلذب رمألا عوقول ؛ نيتنثالا نم

 اهالص نم رمأو « اهتنس نيتعكر ىلصو « هلزنم لخد ةعمجلا ىلص اذإ ويب ناكو

 : ًاعبرأ ىلص دجسملا يف ىلص نإ : ةيميت نبا انخيش لاق « ًاعبرأ اهدعب يلصي نأ

 . نيتعكر ىلص هتيب ىف ىلص نإو

 ناك هنأ : رمع نبا نع دواد وبأ ركذ دقو ‹« ثيداحألا لدت اذه ىلعو : تلق

 يفو « "!نيتعكر ىلص هتيب يف ىلص اذإو « اعبرأ ىلص دجسم لا يف ىلص اذإ
 . هتيب ىف نيتعكر ةعمجلا دعب يلصي ناك لَم هنأ : رمع نبا نع «نيحيحصلا»

 تْيَلَص اَذِإ :َلاَق ةيواَعُم نأ : ُْنَع هللا يِضَر ديزي نب بئاّسسلا نعو - ۹
 ىَلَص هللا َلوُسَر نإف َجْرْحَت وأ « مّلَكَتَت ىح «ةالّصب اهلصت الف ؛ لا

 : مّلكَتَن ىّتح «ة ةالّصب ًةالَّص لصون ال ْنَأ ؛ كلب اَنرَمأ مَّلَسَو هلآو ِهْيَلَع هللا

 . ملم هاور . جرخت وأ

 ديزي نب بئاسلا ديزي وبأ وه : (هنع هللا يضر ديزي نب بئاسلا نعو)
 ‹ هيبأ عم عادولا ةجح رضحو « ةرجهلا نم ةيناثلا يف دلو ء رهشألا يف يدنكلا

 حتفب : (اهلصت الف ؛ ةعمجلا تيلص اذإ : لاق ةيواعم نأ) نينس عبس نبا وهو

 اذإ ناك : لاك هععاطع يرطب ا ا ! دواد يبأ دنع ظفللا اذهب هرأ مل )١(

 ىلص ؛ ةنيدملاب ناك اذإو . ًاعبرأ ىلصف مدقت مث« نيتعكر ىلصف مدقت « ةعمجلا ىلصف ةكمب ناك

 لوسر ناك : لاقف ؟هل ليقف « دجسملا يف لصي ملو « نيتعكر ىلصف هتيب ىلإ عجر مث « ةعمجلا

 كلذ لعفي هيي هللا

 . حيحص هدنسو

 . )۲٤۱/۳( هوحن يقهيبلاو
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 ةريره يبأ ثيدح 4 ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ۲

 نم : يأ : (جرخت وأ « ملكتت ىتح « ةالصب) لصولا نم ةعراضملا فرح

 لصون ال نأ ؛ كلذب انرمأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف) دجسلا

 نه ناب طع وأ لدي هدعب امر هنأ : ( عرضت وأ: لکت ی اصب ةالص
 . اهب لصوت ال نأو ةضيرفلا نع ةلفانلا لصف ةيعورشم هيف : (ملسم هاور) كلذ

 ىلع يوارلا لدتسا هنأل « ةعمجلا ةالصب ًاصاخ سيلو « يرحتلا ىهنلا رهاظو

 . اهريغو اهمعي ثيدحب ةعمجلا ةالص ركذب هصيصخت

 كلذ نأ درو دقو « ةلفانلاب ضرفلا هبتشي الئل كلذ يف ةمكحلاو : ليق

 «٠ ةضيرفلا عضوم نم ةلفانلل لوحتلا بحتسي هنأ ءاملعلا ركذ دقو « ةكله

 ىلإف الإو ء. لضفأ تويبلا ىف لفاونلا لعف نإف ؛ هتيب ىلإ لوحتي نأ لضفألاو

 نم دواد وبأ جرخأ دقو ؛ درجا عضاومل ريثكت هيفو « هريغ وأ « دجسملا يف عضوم
 وأ « هنيمي نع رخأتي وأ « مدقتي نأ مك دحأ زجعيأ» : ًاعوفرم ةريره ىبأ ثيدح

 0 لاقو « دواد وبأ هفعضي ملو . ةحبسلا ينعي «؟ةالصلا يف هلامش نع

 "7(هناكم يف مامإلا عوطتي اال» : هعفري ةريره يبأ نع ركذيو : (هحيحصا)ا ىف

 يا حصيب منو
 نَم» : قلي هللا لوُسَر لاق : لاق , هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو - ٠

 ماَمإلا فَي ىح تصل مث ُهَلَردُ ام یلص ةَعُمُجْلا ىتأ مث لَسَتْغا

 َلْضَفَو  ىَرْخألا ةَعُمْجْلا نيَو هني اَمُهَلَرفُغ؛ هنن يالا ديال نب

 . ةلاهجو عاطقنا هيف دنسد دواد وبأ هلصوو )1

 . 89 مقر) (دواد يبأ عيحصاا يف هتركذ كلذلو ؛ ٤ ةيواعمو ةريره يبأ ثيذدحي ىوقتي هنكل
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٠ ةعمجلا ناب 7 ةالصلا باتك  ؟

 . ملم ُهاَوَر . «ماّيأ ةّثالت
7-2 

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا بقر رش أ نعي

 مث) ًاقلطم وأ « «لستغيلف « ةعمجلا مك دحأ ىتأ اذإ» : ثيدحل ؛ ةعمجلل : يأ

 نم : (ىلصف) هلوق هل لدي امك ؛ هيف ماقت يذلا عضوملا : يأ : (ةعمجلا ىتأ

 يلصي مث « هتبطخ نم مامإلا غرفي ىتح « تصنأ مث هل ردق ام) لفاونلا

 . «مايأ ةثالث) ةدايز : يأ : (لضفو « ىرخألا ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ ؛ هعم

 . "!'(ملسم هاور

 نأ الإ ‹ لاستغالا نم رجألا نم ركذ امل هزارحإ ىف دب ال هنأ ىلع ةلالد هيف

 هه يفو « «ةعمجلا ىتأ مث < ءوضولا نسحأف ًاضوت نم» : "ملسل ةياور يف

 ؛ هنكمي امبسح ةلفانلا نم دب ال هنأو « بجاوب سيل ةعمجلا لسغ نأ نايب ةياورلا

 . دجسملا ةيحت ىلع رصتقا ولو ءرجألا اذه هل متيف دحب اهردقي مل هنإف

 وه ذِإ ؛ عامتسالا ريغ وهو « توكسلا وهو « تاصنإلا نم ؛ «تصنأ» : هلوقو

 [504 :فارعألا] «اوتصنأو هل اوعمتساف) : ىلاعت لاق اذلو ءيشلا عامسل ءاغصإلا

 ؟ال وأ« بجي له تاصنإلا ىلع مالكلا مدقتو

 . اهنم غارفلا دعب ال ةبطخلا لاح وه اغإ مالكلا نع ىهنلا نأ ىلع ةلالد هيفو

 نم سبلو « هلسغ نسحأف « ةعمجلا موي لستغا نم» : ظفلب (515) نابح نبا هاورو )١(

 . «.. . هل رفغ ؛ هنهد وأ هتيب بيط نم سمو « هبايث حلاص

 . حيحص هدنسو

 . (0519) نابح نبا اذكو (۲)
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 ةريره يبأ ثيدح 4١ ةعمجلا باب ١ ةالصلا سأتك  ؟

 . «ىتح» هيلع تلد امك هنع ىهن ال هنإف ؛ ةالصلا لبق ولو

 ىلإ اهتبطخو اهتالص نيب ام : يأ ؛ «ةعمجلا نيبو هنيب ام هل رفغ» : هلوقو

 الو « ةدايز الب مايأ ةعبس نوكي ىتح « ةيناثلا ةعمجلا نم تقولا كلذ لغم

 ظ . امهنيب اميف ةنئاكلا اياطخلا هل ترفغ : يأ ؛ ناصقن

 نوكت ىتح < عبسلا عم مايأ ةثالث سونذ هل ترفغو <« «مايأ ةثالث لضفو»

 اهرفغي ال رئابكلا تون روهمجلا ؟رئاغصلا وأ «رئابكلا روفغملا لهو

 . ةبوتلا الإ

 :لاقف ءةَعّمجلا َمْوَيَرَكذ خالك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ۀنعو ١

 اعيش لجو رع هللا ناسي يلصي مئاق وهو « ملل دبع اهّقاوُي ال ةعاّس هيف»
 يهو) : ململ ةياور يفو « هيلع قفتُم اَهْلَذعُي هديب ٌراَشَأَو « «ةايإ هاطغأ الإ

 عي < ص

 ةفيفح ةعاس

 ؛ ةعمجلا موي ركذ غالي هللا لوسر نأ هنع هللا يسر يأ : 56

 ةفص وأ « ةيلاح ةلمج : ("مئاق وهو ٠ ؛ ملْسُم دبع اهّقفاوي ال ةعاس هيفا : لاقف

 : (لجوزع هللا لأسي) ناث لاح : (يلصي) ةفصلا قوصل ديكأتل واولاو . دبعل

 : (اهلّلقي هديب) 21 : يبنلا : يأ: : (راشأو « «هايإ هاطعأ الإ ؛ ائيش) ثلاث لاح

 . 4ًامئاق هيلع تمد ام الإ» : ىلاعت هلوقك ؛ اهوحنو ةبظاوملا وهو « مايقلا زاجم : دارملا ( )١(

 . وعدي : «ىلصي»و

١ 



 هيبأ نع ةدرب ىبأ ثيدح 41 ةعمجلا باب ۔ ۲ ةالصلا باتك  ؟

 يذلا وه : ةعاس يهو) : ملسمل ةياور يفو « هيلع قفتم) اهتقو رقحي

 . اهنييعت ىتأيو ‹ ةعاسلا ماهبإ هيفو ىلوألا يف اللقب قل ةذافأ

 « طقف مايقلا لاح ىنعم ال اهناكرأب سبلتم اهل ميقم : يأ ؛ «مئاق» ىنعمو

 . نيرخآ ةياور يف تطقسأو ‹ ظافحلا نم ةعامج ةياور يف ةتباث '"'ةلمجلا هذهو

 لكشتسا هنأكو ؛ ثيدحلا نم اهفذحب رمأي ناك هنأ ءاملعلا ضعب نع ىكحو

 ء ةالصلل ةهارك تقو وهف ءرصعلا دعب نم ناك اذإ ةعاسلا كلت تقو ذإ ؛ ةالصلا

 هذه تلوأت دقو . هفارصنا ىلإ ربنملا ىلع بيطخلا سولج لاح نم ناك اذإ اذكو

 . ثيدحلا يف تبث امك ةالص يف ةالصلل رظتنملاو ؛ ةالصلل ًارظتنم دارملا نأب ةلمجلا

 الم يبنلا راشأف : كلام ةياور يف امل ؛ هِي يبنلا وه هديب ريشملا نإ : انلق امنإو

 . ةاورلا ضعب ريشملا : ليقو

 نيبي ؛ رصنخلا وأ « ىطسولا نطب ىلع هتلمنأ عضو هنأ وهف ةراشإلا ةيفيك امأو

 لأسي مل ام» : هجام نبا دنع امك ؛ هريغ يف هديقو انه لاؤسلا قلطأ دقو « اهتلق

 . «محر ةعيطق وأ « ًامثإ لأسي مل ام» : دمحأ دنعو « «امثإ هللا

 نن هز روش و

 ينطقرا دلا حجرو « ملسُم اور . (ًةالّصلا ىضَقُت نأ ىلإ مامإلا سلجي نأ نْيب

 . ةدرب نأ كرت قم هنأ

 هللا دبع نب رماع وه « ةلمهم لادو ءارلا نوكسو ةدحوملا مضب : (ةدرب يبأ نعو)

 هللا لوسر تْعمّس : لاق ءببأ نع در يبأ نعو - ۲

 . (۳۳۲/۲) «حتفلا» رظنا ؛ «يلصي مئاق وهو» : هلوق يه )۱(
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 هيبأ نع ةدرب ىبأ ثيدح - ۲ ةعمجلا باب ١ ةالصلا باتك ۲

 ؛ نيروهشملا نيعباتلا نم ةدرب وبأو « يرعشألا ىسوم وبأ وه هللا دبعو « سيق نبا

 يرعشألا ىسوم يبأ : (هيبأ نع) مهريعو رمع نباو مالسلا هيلع ايلعو هابأ عمس

 نأ نيب ام) ةعمجلا ةعابس : يأ : اي : لوقي فالك هللا لوسر تعمس :لاق)
 و

tl 

 حجرو « ملسم هاور . « «ةالّصلا ىضقت نأ ىلإ) ربنملا ىلع : یا (مامإلا سلجي

 . (ةدرب يبأ لوق نم هنأ ينطقرا دلا

 نع «يرابلا 007 ا ابل هذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 يف هللا همحَر حراشلا اهدرسو « اهيلإ '" ريشيسو « ًالوق نيعبرأو ةثالث ءاملعلا

 هنع ىور OE ىسوم يبأ نع يورملا اذهو « حرشلا
 نباو يقهيبلا هب لاقو « هحصأو بابلا اذه يف ءيش دوجأ وه : لاقو « ىقهيبلا

 - ىلإ تفتلي الف ؛ فالخلا عضوم يف صن وه : يبطرقلا لاقو « ةعامجو ىبرعلا
 :باريصلا ليو محلا ره قووتلا لاره هرب

 نوكت لب ؛ نيع يذلا تقولا عيمج بعوتست : اهنأ دارملا سيلو : فنضملا لاق

 . «(ةفيفخ» : هلوقو ‹ «اهللقي» : هلوقل ؛ هئانثأ يف

 ءالثم ةبطخلا ءادتبا اهتنظم ءادتبا نوكيف ؛ اهيف لقتنت اهنأ تقولا ركذ ةدئافو

 ظ ٠ . ةالصلا ءاهتنا اهؤاهتناو

 باجي دقف ؛ ةدرب يبأ لوق نم ثيدحلا نأ ينطقرادلا حجر هنإ : هلوق امأو -

 تاقوأ نييعت ىف داهتجالل حرسم ال هنإف ؛ ًاعوفرم الإ نوكي ال هنأب هنع

 . ابيرق ينطقرادلا هب هلعأ ام يتأيو « تادابعلا

 )١( فنصملا : يأ .

۱۸ 



 رباجو مالس نب هللادبع اثيدح 4845و 49#  ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ١

 . ُهَجاَم نبا دنع هنع هللا يضر مالّس نب هللا دبع ثيدح يفو _ ۳

 مالس نب فسوي وبأ وه : (هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع ثيدح يفو)

 دمحمو فسوي : هانبا هلع ىور « ةنجلاب ی يبنلا هل دهش نم دحأو «رابحألا
 اہ

 فيفختب - مالسو « نيعبرأو توات هنس ةقملاب تام « مهريغو كلام نب نينو

 نبا دنع) هريغ  فيفختلاب  مالس : برعلا يف نكي مل : دربملا لاق ؛ ماللا

 : سلاج غلي هللا لوسرو « تلق : لاق مالس نب هللا دبع نع هيف هظفل : ("”هجام

 دنع اهقفاوي ال ةغاس# عملا ىف: رولا ىب هلا ناتك ىف دحتل انإ

 : هللا دبع لاق . هتجاح هل هللا ىضق الإ ائيش ّلَجَو رع هللا لأسي يلصي ملسم

 EET ةعاس ضعب وأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : يأ ؛ راشأف

 رخآ ىه» : لاق ؟ىه ةعاس,ىأ : تلق ءاةعاس,نضعي وأ ؟ هللا لوسر اي ةقاتنض

 دبعلا نإ» : لاق ةالص ةعاس تسيل اهنإ : تلق « «راهنلا تاعاس نم ةعاس

 . ىهتنا . «ةةلص يف وهف ةالصلا الإ هسلجي ال سلج مث« ىلص اذإ نمؤملا

 رْصَعلا ةالّص َنْيَب ام اهنأ : يئاّسّنلاَو َدْواَد يبأ دنع رباج ْنَعو 4

 . سمشلا بورغو

 )١( («دايحلا تاقيلعتلا» رظنا ؛ حيحص هدانسإو : تلق (۷4/۲) :

 نوكي نأ لمتحيو . ًاعوفرم نوكيف ؛ مالس نب هللادبع ؛ (تلق) : لئاقلا نوكي نأ لمتحي (۲)

 مل مالس نب هللادبع نأب ةملس يبأ نع ريثك يبأ نب ىيحي ةياور يف هحيرصتل ؛ حجرألا وهو

 . )۴۳۳۹٣/۲( «حتفلا» ىف اذك . باوجلا ىف عي ىبنلا ركذي
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 رباج ثيدح ۔ ٤ ةعمجلا باب - ۲ . ةالصلا باتك ۔۲

 ارا الص نيب ام هنأ: poy واد يبأ دنع ' ربا نع و)
 ثيدح يف هلوق نم مدقت ام هربخ أدتبم « ةزمهلا حتفب ؛ اهنأ : هلوق ` "سلا

 هنع هاور ؛ لوقلا اذه لبنح نب دمحأ حجرو . هرخآ ىلإ مالس نب هللا دبع

 . كلذ ىلع ثيداحألا رثكأ ؛:نهنعأ لاقو « يذمرتلا

 اوعمتجا ةباحصلا نم اسان نأ : نمحرلا دبع نب ةملس 5 ىلإ ا" حيحص دانسإب

 ‹ ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ اهنأ اوفلتخي ملو « اوقرتفا مث « ةعمجلا ةعاس اوركاذتف

 . يعفاشلا صن هنأ يكحو « هريغو قاحسإ هحجرو

 فورعملاو ‹ هيف ام ىلع «حيحصلا» يف ام ريغل حيجرت هنإف ؛ اذه لكشتسا دقو

 ىلع مدقم امهدحأ يف وأ « «نيحيحصلا» يف ام نأ اهريغو ثيدحلا مولع نم

 مع امهدحأ وأ «نيحيحصلا» ثيدح نكي مل ثيح كلذ نأ باوجلاو 4 هريع

 عاطقنالاب لعأ دق هنإف ؛ ملسم يف يذلا اذه ىسوم يبأ ثيدحك ظافحلا هدقتنا

 رظنا ؛ ةعامج هححصو « «حتفلا» يف ظفاحلا :هنسحو حيحص داناو اغوا . ىنعي 60

 ( . (۱۸/۲) «تاقيلعتلا»

NOEها ال ايش هلا لاسي ملسم دبع اهيف دجوي ال ءةعاس  

 . «. . . اهوسمتلاف

 . يبهذلاو هححصو ؛ (۲۷۹/۱) «كردتسملا» يف وه اذكهو

 . (۳۳۷/۲) «حتفلا» يف لاق امك (؟)



 رباج ثيدح 6 ةعمجلا باب ١ ةالصلا ںاتک ١

 عمسي مل هنأ حرص دقو « ريكب نب ةمرخم ةياور نم هنألف لوألا امأ : بارطضالاو

 يبأ نع هوجرخأ ةفوكلا لهأ نألف يناثلا اّمأو « ملسم طرش ىلع سيلف ؛ هيبأ نم

 ناك ولف « ريكب نم هثيدحب ملعأ هتدلب لهأو يفوك ةدرب وبأو « عوفرم ريغ ةدرب

 . باوصلا وه فوقوملا نأب ينطقرادلا مزج اذهلو « هيلع هوفقي مل ةدرب يبأ دنع ًاعوفرم

 يف رصحنت ةعاسلا نأب مالس نباو ىسوم ىبأ ثيدح نيب ميقلا نبا عمجو

 . لبنح نب دمحأ اذه ىلإ هقبسو « نيتقولا دحأ

 : («يراخبلا حرش» يف اهتيلمأ ؛ ًالوق نيعبرأ نم رثكأ ىلع اهيف فلتخا دقو)

 دق : ليقف : نيلوق ىلع اهيف فلتخا : يباطخلا لاق . اذه ىلإ ةراشإلا تمدقت

 يف فلتحخاو ؛ ةيقاب يه : ليقو « ةباحصلا ضعب نع يكحم وهو ؛ تعفر
 رصتقا دقو . ا يم حلا اهي و و ا ارسل ‹ اهئييعت

 . اليلد هدنع حجرألا امهنأك نيلوق ىلع انهه فنصملا

 . ةعاسلا هذهب اهصاصتخال ةعمجلا ةليضف نايب ثيدحلا ىفو

 نيعَبْرَأ لك يف نأ ُةَنُسلا تضم : لاق هنع هللا يضر رباج نَعَو

 500 ل

 يف نأ ةنسلا تضم : لاق) هللا دبع نبا وه : (هنع هللا يضر رباج نعو)

 نم هنأ كلذو : (فيعض دانسإب ينطقرا دلا هاور . ةعمج ةعمج ا دعاصف نيعبرأ لك

 ىلع برضا : دمحأ هيف لاق زيزعلا دبعو « نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع ةياور

 . «كلذ قوف امف» : )١1515( «ىنطقرادلا» ىف )١(

. ۷ 



 رباج ٹی دح ۔ o} ةعمجلا| باب - ۲ 3 .ةالصلا باتك - ۲

 : ىنطقرادلا لاقو « ةقثب سيل : ىئاسنلا لاقو « ةعوضوم وأ « بذك اهنإف هثيداحأ

 ال ثيداحأ بابلا يفو « هب ا نأ زوجي ال : نابح نبا لاقو ‹ ثيدحلا ركنم

 يف ء ءاملعلا فلتخا دقو « ثيدح ددعلا يف تبثي :ب ال : قحلا دبع لاقو « اهل لصأ

 ظ : ةعمجلا موقت مهب نيذلا باصنلا

 زيزعلا دبع نب رمع : مهنود نم ىلع ال نيعبرألا ىلع اهبوجو ىلإ بهذف
 . ةيعفاشلا دنع ناهجو مهدحأ مامإلا نوك يفو « يعفاشلاو

 وهو  مامإلا عم ةثالثب دقعنت اهنأ ىلإ بلاط وبأو ديؤملاو ةفينح وبأ بهذو
 : ىلاعت هلوقب نيلدتسم ؛ ردقلا اذه متي مل اذإ بجت الف ؛ هب دقعنت ددع لقأ

 لقأو « ةعمجلل ءادنلا دعب ةعامجلل ساطخلاو : اولاق [4:ةعمجلا] #اوعساف#

 اهل ءادنلا دعب ةعمجلل ةعامجلا ىلع ىعسلا بوجو ىلع لدف ؛ ةثالث عمجلا

 داز ام طارتشا ىلع ليلد الو « مامإلا عم ةثالث اوناكف ؛ دانم نم هل دب ال ءادنلاو

 قر نیم اهلا مو عا ا بات نم مرار دا راو ا ىلع
 بهذملل هب اولدتسا امل بهذملا لهأ هب ضرتعاو ءاذهب «رحبلا» يف حرص

 #«او دهاجو# « ٤١[ : ةرقبلا] «ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو# : ىلاعت هلوقب هضقنو

 ( . ةعامج ىف ةاكزلا ءاتيإ مزلي ال هنإف ؛ ٣١[ : ةدئاملا]

 الو ء لیلد نع الإ نوكي ال ةدابسع يأ يف ءيش يأ ةيطرسش نأ قحلاو : تلق

 نوكت ال اهنأ ملع دق ذإو ‹ ةنسلا نم الو ء باتكلا نم ال ددع نيعت ىلع انه ليلد

 نياو هجام نبا دنع ىسوم يبأ ثيدح كلذب درو دق امك ؛ ةعامج الإ اهتالص

 ةعامجلا هب متت ام لقأ نانثالاو « يناربطلاو دمحأ دنع ةمامأ يبأ ثيدحو « يدع

۱۷۲ 



 فالخلا حراشلا درس دقو« ")7 هظألا يف مهب متتف « «ةعامج تنانثالا» : ثيدحل

 ام ركذو « الوق رشع ةعبرأ تغلبف ؛ ةعمجلا ةالص يف ربتعملا ددعلا ةيمك يف لاوقألاو

 اا لغ ق ااغ اغ ا نه. انأق للك هي تبعت

 ريغ ريثك عمج يف اهيلصي ناك هنأ ٍةِللَي يبنلا لاح نم لقن يذلاو : لاق مث

 الو ءراعشلا هب لصحي يذلا عمجلا وه ربتعملا نأ ىلع لدي « ددع ىلع فوقوم

 ‹ قدصملا اهب رسيو « دحاجلا اهب ديكيو « قفانملا اهب ظيغي ةرثك ىف الإ نوكي
 مل هيلع تلد ام لقأ ىلع فقو ولف « ةعامجلاب رمألا ىلع ةلاد کا ةيآلاو

 اهيف انعسوو « اهوركذ ىتلا ةعمجلا طورش ىف ةلاسر انبتك دق : تلق . دقعنت

 ظ . «ةعمجلا طئارش قيقحت یف ةعمللا» : اهانيمس « لالدتساالاو لاقملا

 هلك يبتلا نأ هنع هللا يضر بدنُج نب ةرّمَس نَعَو - ٦

 . نّيل دانسإب ُراَرَبلا اور . ةعمُج لك يف تاتمؤملاو نينمؤملل

 نينمؤملل ٌرْفْعَتْسَي ناک قلو يبتلا نأ: هنع هللا يضر بدنُج نب ةرّمَّس نَعَو)

 0 رازبلا لاق : تلق : (نّيَل دانْسإبُوَرَبْلا ءار ٍةَعُمُج لك تائمؤملاو

 سلا اک یو ا دانسإ ىفو « دانسإلا اذهب الإ قدي ىبنلا

 نيملسملاو:ةذايرب.ةنأ لإ «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو « "'فيعض

 ةبوجألا» : انتلاسر رظنا ؛ هريغو «ةضورلا» يف ناخ نسح قيدص هب مزج يذلا وهو )١(

 . (۳۸ 56” صر) («ةعفانلا

 . ىتمسلا (۲)

 . «ةيفنحلا ءاهقف نم ناكو « نيعم نبا هبذكو ؛ هوكرت»

۱۷۳ 



 ةرمس نب رباج ثيدح ۔ ۷ ةعمجلا باپ - ۲ ش ةالصلا بناتك ۔ ۲

 .رفعتسي ناك : هديفي امك ںوجولا ليلد 0 هتبظاوم نإ : نولوقي مهنأكو

 : حراشلا لاق . بوجرلا ىلع ليثللا مدعلا» يجي هود جدلا مهريغ لاقو

 . رهظأ لوألاو

 ةبطخلا يف ناك لو يبتلا نأ هنع هللا يضر ةرّمّس نب رباج ْنَعَو ۷
 . ملم يف ُهَّلصأَو « دواد وبأ هاوَر . ساتلا رك ذب نآرقلا نم تايأ أرقي

 هَ ارقي ةبطخلا يف ناك 5 : يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةرّمَس نب رباج َنَعَو)

 2سو
 ا هوب

 ام ديري هنأك : (ملسُم يف لاو: ع سواد وأ هاوز . ساّنلا رك ذو نآرقلا 7 ٍتايأ

 نآرقلاو ق# تذخأ ام : تلاق اهنأ : ةثراح تنب ماشه ّمأ ثيدح نم "'مدقت

 ىورو . ربنملا ىلع ةعمج لك اهؤرقي ؛ ويي هللا لوسر ناسل نم الإ« (ديججلا
 أرقي ناك لل هللا لوسر نأ : مالسلا هيلع يلع ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا
  لوهجم لجر هيفو ؛ «دحأ هللا وه لقاطو «نورفاكلا اهيأ اي لق# : ربنملا ىلع

 لوسر بطخ هنأ : رباج ثيدح نم ًاضيأ هيف يناربطلا جرخأو . نوقثوم هلاجر ةيقبو
 . نافيعض هتاور يفو . نيترم ربنملا كّرحتف «رمزلا# رخآ هتبطخ يف أرقف ي

2 

١ 

 0 : هللا

 (هريغ وأ «ملسم» يف هلصأ) : ثيدح يف لاقي ال هنإف ! ةعجنلا حراشلا دعبأ دقل : تلق )١(

 ا و ولا

 سانلا ركذيو نآرقل أرقي ؛ امهنيب سلجي « ناتبطخ هيلا
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 باهش نب قراط ثيدح 6 ةعمجلا باب ١ ةالصلا باتك  ؟

£ 

 اا ولع : أ الإ ةعامج يف مف متت لك ىلع ني ىح ةعُمجلا»

 ا يبنلا ( نم قراط و عمسي مل : لاقو ‹ دواد ۳ هاور «ضيرمو يبصر

 . ىسوم يبأ نع روك ذملا قراط ةياور نم مكاحلا ةجرخأو

 : ىبنلا ىأرو ةيلهاجلا كردأ « ىفوكلا

 نيتنثا ةنس تامو « ةيرسو ةوزغ نيثالثو اعبرأ وأ « نيثالثو اثالث رمعو ركب با

 يف ملم لك ىلع جاو قح ةعمجلا» : لاق اک

 عمسي مل : لاقو < دواد وبأ اور . «ضيرمو يبصو ءأرماو كولم : ةعبرأ الإ چ

 ‹ ةأرما وأ « كولم دبع» : ظفلب «دواد ا ناسا یف هنأ الإ : ( غلي يبنلا نم قراط

 مث ‹ «صيخلتلا» ىف فنصملا هقاس اذكو « «وأ» ظفلب ‹ «ضيرم وأ ىبص وأ

 : (ىسوم يبأ نع روك ذملا قراط ةياور نم مكاحلا هجرخأو) ىهتنا . ائيش هنم

 رمع نباو يرادلا ميت نع بابلا يفو « "”الوصوم راص اذهب هنأ فنصملا ديري
 ىلع ءافعض نا ةعبزأ هيف ميم ثيدحو . يقهيبلا هاور نزلا نال ىلومو

 (طسوألا» ىف ىناربطلا هجرخأ رمع نبا ثيدحو ؛ ناطقلا نبا هلاق ؛ ءالولا

hz 

 اار

 هللا لوسر نأ) نينامثو

 )١( يقهيبلا لاقو . ذاش هنكل : تلق :

 لسرم باوصلا نأ : ينعي ؛ «ظوفحاب سيلا .

 (ه91) مقر «ءاورإلا» رظنا 1 ةجح وهو « ىباحص لسرم هول هتحص ىف حدقي الل هنكلو 1

Vo 



 رمع نبا ثيدح 89 ةعمجلا باب ١١ ةالصلا باتك ۲

 : ًاعوفرم ةريره ىبأ ثيدح نم ًاضيأ هيفو « «ةعمج رفاسم ىلع سيل» : ظفلب

 | "!«ةيدابلا لهأو يبصلاو دبعلاو رفاسملاو ةأرملا : مهيلع ةعمج ال ةسمخ)»

 سلال ق هللا لوسر لاق : لاق امُهنع هللا يضر َرَمُْع نبا نعو - 0۹

 . فيعض دانسإب يناربطلا هاور . (ةَعْمُج رفاسُم ىلع

 ىلع سيل» : هلي هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 يف هفيعضت فنصملا ركذي ملو : (فيعض دانسإب يناربطلا هاور . «ةَعّمج رفاسُم
 . هفعض هجو نيب الو . «صيخلتلا»

 ةتس ىلع ةعمجلا بهجت ال اهنأ ثيداحألا نم عمتجا دقف ؛ اذه تفرع اذإو

 . هيلع ةعمج ال هنأ ىلع قفتم وهو « يبصلا : سفنأ

 تحت هلوخدل ؛ هيلع اهبوجوب لاقف « دواد دنع الإ ؛ هيلع قفتم وهو « كولمملاو

 يف ررقت هنإف ؛ [4:ةعمجلا] 4ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهّيأ ايل مومع

 نإو . ثيداحألا هتصصخ هنأب هنع بيجأو . باطخلا ىف ديبعلا لوخد لوصألا

 اف اه ى هنإف ؛ لاقم اهيف ناك

 )١( «صيخلتلا» ىف ظفاحلا امهيلع تكس )۱۳۷( !

 «عمجملا» يف امك « ينطقاردلا هفعض ؛ دامح نب ميهاربإ : يناثلا دانسإ يفو )5/17١( .

 هعبتو « «يناربطلا طسوأ» ىلإ هوزع يف مهو ظفاحلا نأ الإ نظأ امف ؛ رمع نبا ثيدح امأ

 امنإو ؛ «طسوألاو ريغصلا دئاوز» يف الو« (عمجبا» يف يمشيهلا هدروي مل هنإف! ! هيلع حراشلا

 ! روكذملا دامح نبا هيفو ؛ رمع نبا ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم )۲/٤۸/۱( هيف هتدجو
 يف هتنيب امك « عفان نب هللادبع هيف « ًاضيأ فيعض دنسب ينطقرادلا : رمع نبا نع هاور امنإو

 22 . (ه95) «ءاورإلا»

٩ 



 رمع نبأ ثيدح 49 ةعمجلا باب - ١ ةالصلا باتك ۲

 بحتسي : يعفاشلا لاقو ‹ اهيلع اهبوجو مدع ىلع عمجم وهو ؛ ةأرملاو

 ؛ نهيلع بوجولاب لوقي هنأ هنع «رحبلا» ةياورو « جوزلا نذإب اهروضح زئاجعلل
 . ةيعفاشلا بتك ىف هب حرصم وه ام فالخ

 . هب ررضتي ناك اذإ اهروضح هيلع بجي ال هنإف ؛ ضيرملاو
 امأو ءرفسلا رشابم هب داري نأ لمتحي وهو « اهروضح هيلع بجي ال ؛ رفاسملاو

 لآلا نم ةعامج بهذ اذه ىلإو « ةالصلا رادقمب لزن ولو « هيلع بجيف لزانلا

 ةعامج بهذ هيلإو « رفاسملا ظفل يف لخاد هنأل هيلع بجت ال : ليقو « مهريغو

 اذلو ؛ هوحنو رصقلا نم هل ةيقاب رفسلا ماكحأ نأل ؛ برقألا وهو « ًاضيأ لآلا نم

 . ارفاسم ناك هنأل ؛ عادولا ةجح يف تافرعب ةعمجلا ىلص لكي هنأ لقني مل

 ةالص ىلص غا هنأ وري مل اذلو ؛ رفاسملا نع هتالص طقست ديعلا كلذكو

 هطاغو ! هتجح يف اهالص هنإ : لاقف مزح نبا مهو دقو . كلت هتجح يف ديعلا

 ظ ظ املا

 مايخلاو دمعلا لهأب صتخت ةيدابلا نأ «ةياهنلا» يفو « ةيدابلا لهأ : سداسلا

 لهأ مكح ىرقلا لهأ مكح نأ «ةدمعلا حرش يفو « ندملاو ىرقلا لهأ نود

 . "7(دابل رضاح عيبي ال) : ثيدح حرش يف هركذ ؛ ةيدابلا

 نمو (؟١5 مقر) ةريره يبأ ثيدح نم «حرشلا» يف هركذ دقو ! ثيدحلا اذه دنع هرأ مل )١(

 ( ! )١56( سابع نبا ثيدح

 : )۳۷/٤( لوألا ثيدحلا حرش يف قيقد نبا لوق ينعي هنأ يل نيبت مث

 هيتأيف ‹ عجريو هموي رعسب هعيبيل دلبلا ىلإ هعاتم يورقلا وأ يودبلا لمحي نأ : هتروصو»
 = . «. . . يدلبلا

7Y 



 دوعسم نبا ثيدح - 4٠ ةعمجلا باب - ١١ ةالصلا ناتك - ١

 ر يصر دوعسم س نع

 يذمرتلا هاور . انهوُجوب هانلبقتسا ربنملا ىلع ىوتسا اذإ مّلسو هلآو هيلع هللا

 . ةّميَرَخ نبا دنع ءارّبلا ثيدح ْنم هاش هلو « فيعض دانسإب

 هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو)
 يذمرتلا هاور . انهوجوب هانلبقتسا ربنملا ىلع ىوتسا اذإ ملسو هلآو هيلع

 , هب درفت فيعض وهو « ةيطع نب لضفلا نب دمحم هيف نأل : (فيعض دانسإب
 دنع ءاربلا ثيدح نم دهاش هلو) "!امهريغو يدع نباو ينطقرادلا هب هفعضو

 . ""«صيخلتلا» يف هتيأر الو ء حراشلا هركذي مل : (ةيزخ نبا

 وهو ‹ رمتسم رمأ هل نيهجاوم بيطخلا سانلا لابقتسا 1 ىلع لدي ثيدحلاو

 ! يناعنصلا حراشلا همهوأ امل افالخ ؛ ةروكذملا ةروصلا يف (عيبلا) يف صاخ هلوقف =

 نإف ؛ ليلد هيلع ضهني ال امم ؛ سداسلا مكحلا اذهو ! ضحم يوغلف ؛ «ةياهنلا» ريسفت امأو

 : بتكف ؟ةعمجلا نع هنولأسي رمع ىلإ اوبتك مهنأ : ةريره يبأ نع حص دقو ؛ فيعض ثيدحلا
 . (؟ا/) «ةعفانلا ةبوجألا» رظنا . متنك امثيح اوعمج

 . «انباحصأ دنع ثيدحلا بهاذ فيعض» : - هبقع  يذمرتلا لاقو )١(

 . امهريغو عم فاو دمحأ مهنم ؛ بذكلاب ةمئألا هامر دقو

 . (55١ص) «حرشلا» يف مدقتملا ديعس يبأ ثيدح هانعم يف نكل

 : لاق هنأ هنع ركذو « ةميزخ نبا قيرط نم (198/7) ىقهيبلا هجرخأ دق : تلق (۲)

 ! فوقوم وهف ؛ iI O اذه»

 يقهيبلا هاور مث . نسح هدانسإو ؛ رهاظلا وهو ؛ دنسم هنأ حجرو ينامكرتلا نبا كلذ دکل

 ظ . هلعف نم رمع نبا نع ديج دنسب

١>, 



 نزح نب مكحلا ثيدح 44١ ةعمجلا باب ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ةيوداهللو <« ةيعفاشلا نم بيطلا وبأ ةبوجوب مزجو « هيلع عمجما مكح ىف

 وأ حصي <« هوهج اوي ملو «مامإلا ىلع هسا صعب مدقت ادإ اميف نالامتحا

 ةعمجلا مهل دقعنت نيذلا ددعلا ىلع بجي هنأ «رامثألا» بحاص صنو ؟حصي ال

 لوسر عم ةعُمجلا اندهش : لاق هنع هللا يضر نْزَح نب مكحلا نَعَو ١

 . دواد وبأ هاور . سوق وأ ء اصع ىلع ائكوتُم َماَقَف

 ‹ نونف يازلا نوكسو ةلمهملا حتفب : (هنع هللا يضر نزَح نب مكحلا نعو)

 و لتقو حتفلا ماع ملسأ هنإ : ا وا لاق مكحلاو

 اغک وتم ماقف ا هللا لوسر عم ةعمجلا ان دهش : لاق) ) ىموزخا مهو نأ شا

 ىنثأو هللا دمحف : «ننسلا» يف همام : (دواد وبأ هاور . سوق وأ م ىلع

 نل مكنإ ! سانلا اهيأ» : لاق مث « تاكرابم تابيط تافيفخ تاملك هيلع

 ةياور يفو « «اورسيو اودالَس نكلو ؛ هب مترمأ ام لك  اولعفت نل وأ اوقيطت

 دواد أ دنع دهاش هلو 4 نكسلا نبا هةهححصو « اخ هدانسإو 2 «اورشبأو»

09 

2 
 ھچسو

 اس

 )١( باحصألا مجارت يف فلأ نم دحأ هنع هلقن الو . «باعيتسالا» ىف ركذ اذهل سيل «

 لبق ملسأ هنأب رعشي ام اذه لصأ وه يذلا هثيدح يفو !! ينالقسعلاو يبهذلاو ريثألا نباك

 حتفلا :

 ! نود - كاذ ذإ  نأشلاو ؛رمتلا نم ءىشب انلرمأف ؛ قلي هللا لوسر ىلإ تدفو

 . (۱۴۷) «صيخلتلا»ل ًاعبت ؛ لاق امك وهو (۲)

 : ظفلب وهو ؛ فيعض وهو ؛ ةيح ىبأ نب ىيحي بانج وبأ هيفف ؛  هدعب - ءاربلا ثيدح امأو

 5 . هيلع بطخف ؛ اسوق ديعلا موي لوون

۱۷⁄۹ 



 نزح نب مكحلا ثيدح ١ ةعمجلا باب - ١١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ىلع دمتعي بطخ اذإ ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : ءاربلا ثيدح نم
 . حمرلا "!نانس لثم نانس اهيف « ربكأ وأ « حمرلا فصن لثم ةزنعلاو . هل ةزنع

 تقو « هوحن وأ فيس ىلع دامتعالا بيطخلل بدني هنأ ليلد ثيدحلا يفو

 دجي مل نإف ؛ ثبعلا نع هيدي دعبلو « بلقلل اطبر كلذ يف نأ ةمكحلاو ؛ هتبطخ
 اج یوا: لا لع یا عضو وأ « هيدي لسرأ « هيلع دمتعي ام

 . ةعدب وهف ؛ رثؤي مل ْذِإ ؛ فيسلاب ربنملا قد هركيو «ربنملا

 : لدب (ًاصع) : ظفلب ًالسرم ءاطع نع )١157/١( يعفاشلا دنع وهف ؛ «حرشلا» يف ظفللا امأو =

 ظ ظ ( ٠ .(ةزنعلا)
 . (۲۹/۲) هيلع انقيلعتو «داعملا داز» رظنا ! ربنملا ىلع اصعلا ىلع دامتعالا ثيدحلا يف سيلو

 ا . جزلا وهو ٠ )١(



 قلي يبنلا عم ىلص نم ثيدح 449 فوخلا ةالص باب - ١ ةالصلا باتك  ؟

 فوخلا ةالص باب ١

 موي لَو يبنلا عم ىلّص نّمَع هنع هللا يضر تاو نب حلاّص ْنَع - 1
 اوه ت إل هباحصأ نم ةفئاط نأ : فوخلا هداف لا تاذ

 مٹ« مهسُفْنأل اوُمَأو امئاق َتَبَل مث ةعكر ُهَعَم نيذلاب ىلّصَف ؛ ٌوُدَعْلا هاجو

 يتلا ةعكّرلا مهب ىلصَف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو « ودعا هاجو اوفصو اوُقَرِصْنا

 ظفل اذهو « هيلع قفتُم . مهب مْلَس مث« مهسُفنأل اوُمَنَو ًاسلاج تبل مث ءْتَيقَب

 . هيبأ نع تاّوخ نب حلاّص ْنَع هَدْنَم نبال «ةفرخملا» يف عفو « ملم

 واولا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا حتفب : (هنع هللا يضر تاّوخ نب حلاص نع)

 نمع) ةباحصلا نم ةعامج عمس « روهشم يعبات « ىندملا يراصنألا « ةيقوف ةانثمف

 نع « ريبج نب تاوخ نب حلاص نع : «ملسم حيحص» ىف : ( كلي يبنلا عم ىلص

 موي) انه امك همهبأ ةياور يفو « ةياور يف هثدح نمب حرصف ؛ ةمثح ىبأ نب لهس

 دجن نم ناكم وه « ةلمهم نبع هرخأ ةففخم فاقف ءارلا رسكب : "!"(عاقرلا تاذ

 امك ؛ قرخلا اهيلع اوفلف تبقن مهمادقأ نأل كلذب ةوزغلا تيمس « نافطغ ضرأب

 يف ىلوألا ىدامج يف تناكو « ىسوم يبأ ثيدح نم «يراخبلا حيحص) ىف

 تفص غي هباحصأ نم ةفئاط نأ : فوخلا ةالص) "ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا

 هعم نيذلاب ىلصف ؛ودعلا) ةهج ةهجاوم ميجف واولا رسكب : (هاجو ةفئاطو « هعم

 : ملسم يف : (اوفصو "اوفرصنا مث « مهسفنأل اومتأو ًامئاق تبث مث « ةعكر

 . هنايب ىتأي امك ‹ ةسماخلا ةنسلا دعب تناك ( )١(

 ! هنايب يتأي رظن هيف (۲)

 . ةيناثلل قلي هعوكر لبق : يأ (*)

۱۸1 



 دو ىلا ىلع ا ا! در تس اا ااا لا

 يتلا ةعكرلا مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ودعلا هاجو) ءافلاب ؛اوفصف
 ظفل اذهو « هيلع قفتم . مهب ملس مث مهسفنأل اوقأو اسلاج تبث مث« تيقب
 لادف نونلا نوكسو ميملا حتفب ر : (هدنم نبال) اتك : («ةفرعملا» يف ذ عقوو . ملسم

 : يأ : (هيبأ نع درر نع) ثيدحلا ةمئأ يردن راق لدم
 . هانركذ نم هنأ ملسم يفو  هوبأ هنأ مهبملا ركذف « يباحص وهو « تاوخ

 نبا هلاق يذلا وهو « هانركذ امك ةعبارلا يف تناك ةازغلا هذه نأ ملعاو .
 2 نبا لاق « مهنم سانلا هاقلتو يزاغملاو ريسلا لهأ نم هريغو قاحسإ

 اص هلا لوسر اوسبح نيكرشملا نأ حص دق هنإف ؛ ادج لكشم

 ةالص لوزن لبق كلذو ؛ e نهالصف ءاشعلاو نرغملاو رصعلاو رهظلا ةالص

 ةالص لوأ نأ رهاظلاو : لاق! سمخ ةنس عاقرلا تاذ دعب قدنخلاو « فوخلا

 تناك نافسع نأ مهنيب فالخ الو , "'نافسعب فوخلل ه4 ١ : هللا لوسر اهالص

 اهنأ ملعف « عاقرلا تاذب فوخلا ةالص ىلص هنأ يب هنع حص دقو . قدنخلا دعب

 . ىهتنا « ريسلا لهأ مهو انل نيبت دقو « نافسع دعبو قدنخلا دعب

 اهنإ : لوقي «ريسلا لهأ ةياور ىلع قدنخلا ىلع اهتيعرش ميدقتب جتحي نمو ظ
 . قدنخلا موي غلي يبنلا اهلصي مل اذلو ؛رضحلا يف فوخلا ةالص ىلصت ال

 بهذ دقو « ةحضاو اهتالص ةيفيك ىف ثيدحلا يف تركذ يتلا ةفصلا هذهو
 . مهدعب نم لآلا نمو ةباحصلا نم ةعامج اهيلإ

 )١( «دازلا» )۲/٠٥١( .

 ) )۲ةصقلا هذهب تلزن فوخلا ةالص نأ اهيفو ؛ (187/ص) ًابيرق اهتصق يتأت .

A۲ 



 رمع نبا ثيدح 449 فوخلا ةالص باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 . ةلبقلا ةهج ريغ يف ودعلا نوكي نأ يعفاشلا طرت

 ةفئاطلا متتو لوألا دهشتلا يف رظتنا ةيثالث تناك نإو « ةيئانثلا يف اذهو

 ؛ رضحلا يف فوخلا ةالص ىلصت اهنإ انلق نإ ةيعابرلا يف كلذكو « ةثلاثلا ةعكرلا

 . اضيأ دهشتلا يف رظتنيو

 ةفئاط تأتلو# : هلوقل ؛ ليلجلا ثيدحلا اذه هيلع لد امل قباطم نآرقلا رهاظو

 ةقفاوم ىلإ برقأ ةيفيكلا هذهو « 7٠١١ : ءاسنلا] (كعم اولصيلف اولصي مل ىرخأ

 . مامإلل ةعباتملاو ةالصلل ةيفانملا لاعفألا ليلقت يف ةالصلا نم داتعملا

 هلا یلص هللا لوسر عم ْتْوَرَغ : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 5
 هلا لوُسَر ماقف  مُهاتففاصف ودعا اَيَراوَف « دجن لبق مّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ىلع ةفئاط تّلبقأو ُهَعَم ةفئاط تَماَقَف ءانب ىلصف ِمّلسو ىلاعت هيلع هللا ىلص

 يتلا ةفئاطلا ناكم اوفرصنا مث نيت دْجَس جَو ةعكر ُهَعَم نم عكرو ودعا

 ٍدحاو لك َماَقَف ملس مث « نيتدْجَس دَجَسَو ةعكر مهب عرف اوؤاجف لص مَ

 . يراخُبلا ظفل اذهو « هيلع قم نْيتدجَس دَجّسو ةعكر هسفتل عكرف ْمُهْنم

 هللا ىلص هللا لوسر عم توزغ : لاق امنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 ةهج : يأ ؛ ةدحوملا حتفو فاقلا رسكب : (لبق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ةيتحت ةانثم اهدعب يازلاب : (انيزاوف) برعلا دالب نم عفترا ام لك : دجن : (دجن)

 ىلصف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ماقف ‹ مهانففاصف ودعلا) انلباق

 ىلصف : يراخبلا ظفل مث « رصعلا ةالص اهنأ : «يراخبلا» نم يزاغملا يف "(انب

 . انل ىلصي : )۳44/۲( ) «يراخبلا» يف ( ١(
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 رمع نبا ثيدح 247 فونخلا ةالص باب - ۳ ةالصلا ںاتک ۔ ۲
Ei 2 :ا ر ر سس تى ل د ر حب  

 ةدحوملاب ةياور هيف نأ ركذي ملو  انلجأل : يأ : «حتفلا» يف فنصملا لاق ماللاب ءانل

 ودعلا ىلع ةفئاط تلبقأو هعم ةفئاط تماقف) عراضمللا لعفلاب ؛ "'يىلصي : هيفو

 ملو . هعم اولص نيذلا : يأ : (اوفرصنا مث , نيتدجس دجسو ةعكر هعم نمب عكرو
 لصت مل يتلا ةفئاطلا ناكم) مهتالص نم اوملس الو « ةيناثلا ةعكرلاب اوتأ اونوكي

 عكرف مهنم دحاو لك ماقف « ملس مث , نيتدجس دجسو ةعكر مهب عكرف اوؤاجف

 . (يراخبلا ظفل اذه « هيلع قفتم . نيتدجس دجسو ةعكر هسفنل

 اوتأ مهنأ لمتحيو « اذه يف رمع نبا نع قرطلا فلتخت مل : فنصملا لاق

 ثيح نم حجارلا وهو « بقاعتلا ىلع اومتأ مهنأ لمتحيو « ةدحاو ةلاح يف
 هاور ام هحجريو , هدحو مامإلا دارفإو ةبولطملا ةسارحلا عييضت مزلتسا الإو « ىنعملا

  ةيناثلا ةفئاطلا : يأ  ءالؤه ماقف ملس مث : ظفلب دوعسم نبا ثيدح نم دواد وبأ

 ااا ماب

 . "'ىهتنا «اوملس مث « ةعكر مهسفنأل

 ةثالث ناك ول ىّتح « دحاولا ىلع یخ .ريثكلاو ليلقلا ىلع قلطت ةفئاطلاو
 ا يصوت سرحي ثلاثلاو « دحاوب ىلصي نأ مامإلل زاج
 : فوخلا ةعامج هب لصحت ام

 ىلوألا ةفئاطلا تتأ مث « اهيتعكر نيب تلاو ةيناثلا ةفئاطلا نأ ثيدحلا رهاظو
 a يب ب وم

 )١( (انل ىلصف) : ) : يأ .

 70 ا
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 رباج ثيدح ۔ ٤ فوخلا ةالص باب - ةالصلا باتك ١

 ةالص لك هللا لوسر عم تدهش : لاق هنع هللا يضر رباج نعو ٤

 ‹ ةلّبقلا نيبو اننيب ودعلاو غال هللا لوسر فلح فص ؛ نيفص اتفصق ؛ فوخلا

 نم ُهّسْأر عفر مث ءاعيمج اَنْعَكرو عكر مث ًاعيمج انرّبكو يی

 0 مب ےس

 فصلا ماقو ‹ هيلي يذلا فصلاو دوجسلاب ردحنا مث ءاعيمج انْعَفَرَ عوكرلا

 رك ذف ‹ هيلي يذلا فصلا ماق دوجسلا ىضق املف «ٌودعلا رحن يف ٌرَخخّؤملا

 14 ص ص

 دجس اوماق املف < . لوألا فصلا ُهَعَم دَجَسو جسم مث : ٍةياور يفو . ثيدحملا

 ؛ هلثم رك ذف « يناثلا فصلا ٌمَدَقَتَو « لوألا فصلا َرَخَأت مث « يناثلا فصلا

 . ْملْسُم ةاور . اعيمج اَنْمْلَسَو هلي يبنلا مّلس مث : هرخاوأ يفو

 ؛ فوخلا ةالص كلي هللا لوسر عم تدهش : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 ربكف « ةلبقلا نيبو اننيب ٌودعلاو هلي هللا لوسر فلخ فص ؛ نيفص انقصف

 عوكرلا نم هسأر عفر مث« اعيمج انعكرو عكر مث « ًاعيمج انربكو كلي يبنلا
 فصلا ردحنا : يأ : (هيلي يذلا فصلاو دوجسلاب ردحنا مث  ًاعيمج انعفرو

 لصفلا عقو دق هنأل ؛ ديكأت نود نم لصتملا ريمضلا ىلع فطع وهو « هيلي يذلا

 يذلا فصلا ماق « دوجسلا ىضق املف ءودعلا رحن يف رخؤملا فصلا ماقو)

 مدقت مث ءاوماقو دوجسلاب رخؤملا فصلا ردحنا : همامت : (ثيدحلا ركذف « هيلي

 عفر مث ءًاعيمج انعكرو ويب يبنلا عكر مث « مدقملا فصلا رخأتو رخؤملا فصلا

aEيذلا هيلي يذلا فصلاو دوجسلاب و  

 ىضق املف « ودعلا رحن يف رخؤملا فصلاو ماق « ىلوألا ةعكرلا ىف ًارخؤم ناك

 . اودجسف دوجسلاب رخؤملا فصلا ردحنا « هيلي يذلا فصلاو د قلك ىبنلا
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 رباج ثيدح - ٤ فوخلا ةالص باب ١١ ةالصلا باتك ۲

 ءالؤه مكسرح عنصي امك : رباج لاقو . ًاعيمج انملسو غلي يبنلا ملس مث
 ( . ملسم ظفل ىهتنا . مهئارمأب

 مهوبراح نيذلا موقلا نييعت اهيفو ؛ رباج نع ملسم يف يه : (ةياور يفو) هلوق .
 املف « ًاديدش ًالاتق انولتاقف « ةنيهج نم اموق هي هللا لوسر عم انوزغ : اهظفلو
 ربخأف « "!وهانعطتقال « ةدحاو ةليم مهيلع انلم ول : نوكرشملا لاق رهظلا انيلص

 مهيتأتس هلإ : اولاقو : لاق وج هللا لوسر انل كلذ ركذف هِي هللا لوسر ليربج
 : لاق نأ ىلإ . . . رصعلا ترضح املف « "!ىلوألا نم مهيلإ بحأ يه ةالص

 مث , يناثلا فصلا دجس اوماق املف « لوألا فصلا هعم دجسو دجس مث)

 ماقم اوماقف : لاق : (هلثم رك ذف ‹ يناثلا فصلا مدقتو « لوألا فصلا رخأت

 فصلا هعم دجسو دجس مث ءانعكرف عكرو انربكو لي هللا لوسر ربكف لوألا
 يسفو) .اعيمج اوسلج مث« يناثلا فصلا دجس املف « يناثلا ماقو لوألا

 . (ملسم هاور . اعيمج انملسو وب يبنلا ملس مث : "!هرخاوأ

 مل اذإ ام فلاخي هنإف « ةلبقلا ةهج يف ودعلا ناك اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا

 نأ كلذو « ةالصلا ىف ًاعيمج مهلوخد عم ةسارحلا نكمت اهنإف « كلذك نكي
 مايقلا يف مامإلا نوعباتيف « طقف دوجسلا لاح يف نوكت امنإ ةسارحلا ىلإ ةجاحلا

 )١( مهانلصأتساو نيدرفنم مهانبصأل : يأ .

 ظ 0 . ملسم . دالوألا (۲)

 E مث : ىرخألا ةياورلا يفف الإو ؛ ىلوألا ةياورلا نم ثيدحلا رخاوأ : يأ (6)
 . )6 77/0 «ملسم» يف اذك . هلي هللا لوسر مهيلع ملس
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 يقرزلا شايع يبأ ثيدح 445 فوخلا ةالص باب - ؟ ةالصلا باتك  ؟

 , مامإلل ةعباتملا اوكرتي نأب « نيتدجسلا لاح يف رخؤملا فصلا سرحيو « عوكرلاو

 . مدقملا فصلا لحم ىلإ رخؤملا مدقتيو « لوألا فصلا مايق دنع اودجسي مث

 نم لك عم حصيف « نيتريخألا نيتدجسلا ىف مامإلا رخؤملا عباتيل ؛ مدقملا رخأتيو

 . نيتدجس ىف ةعباتملا نيتفئاطلا

 ؛ عوكرلا لاح نود طقف دوجسلا لاح الإ ةسارحلا نوكت ال اهنأ لدي ثيدحلاو

 . ودعلا لاوحأ كاردإ هعم عنتمي ال عوكرلا لاح نأل

 نب حلاص نع ىلوألا ةياورلا قفاوت الو « ةيآلا رهاظ قفاوت ال ةيفيكلا هذهو

 فالتخاب تافصلا فلتخت اهنإ : لاقي دق هنأ الإ ءرمع نبا ةياور الو « تاوخ

 . لاوحألا

 . َناَفْسُعِب تناك اهّنأ : دازو « هلثم َيقرُزلا ُشاّيَع يبأ ْنَع دواد يبألو 4

 هذه رباج ةياور لثم : يأ : ""(هلثم يقرزلا شايع يبأ نع دواد يبألو)

 ةلمهملا نيعلا مضب : "(نافسعب تناك اهنأ) ةالصلا لحم نييعت : (دازو)

 امك 21000100 هرخآ ءافف ةلمهملا نيسلا نوكسو
 . (سومأقلا» يف

 )١( ه81/) نابح نبا اذكو ‹ یبهذلاو مكاحلاو ينطقرادلا هححصو - 588( .

 . ميلس ىنب موي اهالصو « نافسعب اهالصف : (۱۹۳ - 197/1) دواد يبأ دنع هظفل (۲)

 . (۱۰۳۲۳) «ريرج نبا»و « «نابح نبا» يف اذكو

 هذه دعب تناك عاقرلا ةوزغ نأ ىلع ليلد هيفف ؛ ةصقلا هذه ىف تلزن فوخلا ةالص نأ هيفو

 . كانه اهعجارف ؛ ىرخأ ةلدأ هلو . ميقلا نبا نع مدقت امك « قدنخلا دعبو

AY 



 ةركب يبأو رباج اثيدح 4407و 455 فوخلا ةالص باب ١ ةالصلا باتك ۲

 ىلص هيلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج ْنَع رخآ ِهْجَو نم يئاسنللو - 13

 . ملس مث« نيتعكر نيرخآب یلص مٹ« مّلس مث . نيتعكر هباحصأ نم ةفئاطب

 رباج نع) ملسم هنم هجرخأ يذلا هجولا ريغ : ''(رخآ هجو نم يئاسنللو)
 مث , ملس مث , نيتعكر هباحصأ نم ةفئاطب ىلص غلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر

 . هل ًالفن ىرخألابو ًاضرف امهادحإب ىلصف : (ملس مث « نيتعكر نيرخآب یلص
 ىلع هنم ءانب ؛ خوسنم هنأ يواحطلا ىعداو « يرصبلا نسحلا اذهب لمعو
 ak O يلع يدي

 . ةركب يبأ ْنَع دواد يبأل ُهّلْثمو - ۷

 ةالص ىف كلذكو : دواد وبأ لاقو : (" 'ةركب يبأ نع دواد يبأل هلثمو)

 . ًاثالث ًاثالث موقلاو تاعكر تس ىلصي هنإف برغملا

 ظ . عطقنم اذهو . . . رباج نع نسحلا قيرط نم (۲۳۱/۱) هجرخأ (۱)

 هححصو ؛ ةركب يبأ نع نسحلا قيرط نم امهريغو ًاضيأ يئاسنلاو « )147/١1( دواد وبأ هاورو
 ؛ رباج نع قرط نم هريغو )7١4/1 - ١١6( ملسم دنع ثيدحلاو . يوونلاو يبهذلاو مكاحلا
 . ميلستلا ركذ هيف سيل

 ا هنأ : يركشيلا ناميلس نع ةثلاث قيرط نم (1//181) ىواخطلا ةاور نحل

 . نيتفئاطلا نم لكل ميلستلا هيفو ؛ الوطم هركذف ؟فوخلا يف ةالصلا راصقإ

 . هنعنع دقو « ةركب يبأ نع نسحلا ةياور نم وهو ! يعليزلاو يوونلا هدانسإ ححصو (۲)

 لكب برغملا ىلص : لاق هنأ الإ ؛ هب نسحلا نع ىرخأ قيرط نم مكاحلاو ينطقرادلا هاورو
 | . تاعكر ثالث ةفئاط

 = .(۷4/۲) داق طا لا ريغ ا يبهذلاو مكاحلا هححصو

A۸ 



 سابع نباو ةفيذح اثيدح 5444و ۸ فوغ ا ةالص باب ١١ ةالصلا باتك ۔۲

 فوحلا ةالص ىلص غي ىبتلا نأ : هنع هللا ىضر ةفيذُح ّنَعَو ۸

 ‹ ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاَوَر . اوُضَقَي ملو :ةّعكر ءال ؤهبو ةعكر ءالؤهب

 . "!نابح نبا هحّحصو

 . "!امهنع هللا ىضر ساّبع نبا نع ةَمْيَرخ نبا دنع هلثمو 49

 ةعكر ءالؤهب فوخلا ةالص ىلص هلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةفيدُح ْنَعو)

 . لابح نبا ف يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هور . اوضقب ملو < ةعكر ءالؤهبو

 . (امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع ةّميزخ نبا دنع هلثمو

 نب ديعس ريمألا ناکو « ناتسربطب ةفيدح اهالص ةيفيكلا هذهب ةالصلا هذهو

 .ءانأ : ةفيذح لاق ؟فوخلا ةالص غلي هللا لوسر عم ىلص مكيأ : لاقف صاعلا

 . ةالصلا هذه مهب ىلصف

 موقلل تناكف : ديز لاق ؛ تباث نب ديز نعو رمع نبا نع '"ادواد وبأ حرخأو

 يف ًاثالث برغملا ةالص هلي يبنلا عم ىلص هنأ : ىلع ثيدح نم «ةبيش ىبأ نبا» ىفو =
 00. ()05١5/5 «ردلا» ىف هركذ . فوخلا

 )١( «دايجلا تاقيلعتلا» : ىبهذلا هقفاوو . مكاحلا لاق امك ‹ حيحص هدانسإو : تلق )۲/۸٠( .

 . اوضقي ملو : هيفو ؛ يبهذلاو مكاحلا هححصو « حيحص دنسب هريغو يئاسنلا هاورو )۲(

 . (۱۰۳۳۴) ريرج نبا اذكو

 ثيدحلاب هلعأ نكل ؛ )7/7"١1( ىقهيبلا : رمع نبا نع هلصو دقو ؛ دنس نودب اقيلعت )۳)

 . ةعكر اوضق مهنأ هيفف ؛ (459)

 ‹ هلبق يذلا ىلع هب اولاحأ مهنكلو « هظفل اوقوسي ملو ؛ هريغو يئاسنلا : ديز نع هلصو دقو

 ٠ سابع نبا ثيدح لثم ركذف : اولاقف
 . )۸٠/۲( «دايحلا تاقيلعتلا» رظنا ؛ نسح هدنسو

۱۸۹ 



 رمع نبا ثيدح فوخلا ةالص باب - ؟ > ةالصلا باتك 1

 ىلاعت هللا ضرف : لاق سابع نبا نع جرخأو « نيتعكر ويب يبنللو « ةعكر ةعكر
 رفسلا يفو « اعبرأ رضحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع مكيبن ناسل ىلع ةالصلا

 . "'ةعكر فوخلا يفو « نيتعكر
 فوخلا ةدش يف يلصي : اولاقف مهريغو نسحلاو سواطو ءاطع اذهب ذخأو

 . ءايإ ئموي ةعكر

 مل نإف ؛ ,eS ةفياسملا دنع كئزجت : لوقي قاحسإ ناكو

 .هللا ركذ اهنأل ةريبكتف ؛ مل نإف ؛ ""ةدجسف ردقت

 ةالص)» : لك هللا لوُسر لاق : لاق اًمّهنع هللا يضر رّمُع نبا نعو - °0٠

 . فيعض دانساب ٌراَزبلا هاور . «ناك هجو يأ ىلع ةعكر فوخلا

 فوخلا ةالص» : ةالك هللا لور لاق : اق ایت يضر رمع نبا نعو)

 : "!يئاسنلا جرخأو : (فيعض دانسإب ٌرازبلا هاور . «ناك هجو يأ ىلع ةعكر

 . ةيفيكلا هذهب درق يذب اهالص و

 تيل نت تاتا ورشو ذابحني جبس دفا فنصملا لاقو ظ

 : مومألاو مامإلا قح يف ةدحاو ةعكر فوخلا ةالص نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . ىسوم وبأو ةريره وبأ ةباحصلا نم هب لاقو ‹ ةعامجو يروثلا هب لاق دقو
 ىفو « فوخلا ةالصل تايفيك سمخ باتكلا اذه يف تهل دا ملعاو

 !, ًاثالث دازو ..سمخلا هذه اهنم تايفيك ينامث «دواد يبأ ننسا)

 . ًاضيأ ملسم هاور (۱)
 . ءاميإ : ينعي هنأ رهاظلا (۲)

 . (4149) ثيدحلا وهو ؛ سابع نبا ثيدح نم وهو (؟)

 ا هنأ

14۰ 



 رمع نبا ثيدح - ١ فوخلا ةالص باب - ۰ ةالصلا باتك ١

 ‹ ةريثك تايفيك فوخلا ةالص يف يور دق 5 : «يرابلا حتف» يف فنصملا لاقو

 ةقفاومو « دانسإلا ةوقل ؛ رمع نبا ثيدح ىف ةدراولا ةيفيكلا ربلا دبع نبا حجرو

 . مامإلا لبق هتالص متت نأ يف لوصألا

 . اهجو رشع ةعبرأ اهنم حص : 5 نبا لاقو

 . ةفلتخم ةياور ةرشع تس اهحصأ ةريثك تاياور اهيف : يلرعلا نبا لاقو

 . اهنيبي ملو « «ملسم حرش» يف هوحن يوونلا لاقو

 دازو «يذمرتلا حرش» يف لضفلا وبأ ظفاحلا انخيش اهنيب دقو : ظفاحلا لاق

 . لخادتت نأ نكمي نكلو « ةرشع عبس تراصف اهجو
 .:تاره ريشع ا يبنلا اهالص : «يوبنلا يدهلا» يف لاقو

 . ةرم نيرشعو ًاعبرأ اهالص : يبرعلا نبا لاقو

 یر« ةن ام لاكشاب ةفلتخم مايأ يف لع ىبنلا اهالص : يباطخلا لاقو

 ةقفتم اهتروص فالتخا ىلع ىهف « ةسارحلا يف غلبألاو « ةالصلل طوحألا وه ام

 ىهتنا . ىنعملا

 : هس فوخلا ةالص يف رسيل» : ًاعوفرَم هنعو 6

 | | . فيعض دانسإب

 ينطقرادلا هجرخأ . (وهس فوخلا ةالص يف سيل» : اعوفرم) رمع نبا يأ : (هنعو)

 . ءاملعلا نم دحأ هب لقي ملو : ليق « "'فوقوم اذه عم وهو : (فيعض دانسإب

1 

 ينطق رادلا هجرخ أ

 : لاقو « (1866١ص) «ىنطقرادلا ننس)) يف عوفرم ثيدحلاف ۱ مالكلا اذهل هجو د 60

 . (فيعض وهو <« يرسلا نب ؛ لديمحلادبع هب درفت))

۱۹۱ 



 رمع نبا ثيدح 0١ فوخلا ةالص باب ١ ظ ةالصلا باتك  ؟

 : اهنم طورش فوخل ا ةالص ىف طرش دق هنأ ملعاو

 « :٠١١[ ءاسنلا] (ضرألا يف متبرض اذإو# : ىلاعت هلوقل ةعامج هطرتشاف رفسلا

 E ةيعفاشلاو ةيفنحلاو رصانلاو ىلع نب ديز لاقو ءرضحلا يف اهلصي مل ا

 ىلع فوطعم هنأ ىلع ءانب ؛ ٠١[ : ءاسنلا] (مهيف تنك اذإو# : ىلاعت هلوقل طرتشي

 ‹ ضرألا يف برضلاب دييقتلا يف لخاد ريغ وهف . (ضرألا يف متبرض اذإو# : هلوق

 عم مهيف تنك اذإو : ريدقتلا نأو « ضرألا يف برضلاب اديقم هنولعجي نيلوألا لعلو

 . ريسفتلا بتك ىف ىفوتسم مالكلاو « "ضرألا ىف برضلا ىه ىتلا ةلاحلا هذه

 دنع الإ ئزجت ال ‹ نمألا ةالص نع لدب اهنأل ؛ تقولا رخآ نوكي نأ : اهنمو

 : لوقي مهريغو « ةيوداهلا مهو كلذب نيلئاقلل ةدعاق هذهو « هنم لدبملا نم سأيلا
 . تاقوألا ةلدأ مومعل تقولا لوأ ئزجت

 الإ ةالصلا حصت الف ؛ دواد هطرتشا ؛ ةالصلا لاح حالسلا لمح : اهنمو

 ىف وي رمألل رصانلاو ىعفاشلا هبجوأو ) هطارتشا ىلع ليلد الو ¢ هلمحب

 ا
 : هنألو

 هلع يبنلاو ؛ تلزن ةيآلا نأل ؛ باوصلا وهو ؛ هريغو )١51/4( ريرج نبا بهذ اذه ىلإو )١(

 . )٤٤٤( رباج ثيدح ىف مدقت ام
 ظ

 دنسب )٠٠۴۲١( ريرج نباو « )۱۸۷/١( يواحطلا دنع هثيدح نم درو اذه لوزنلا ببسو

 ١
 . مدقت امك حيحص دنسب هريغو دواد يبأ دنع ىقرزلا شايع ىبأ ثيدح نم دروو

 . حانج الو : هناحبس هلوق وهو « بوجولل هنأ ديؤي ام رمألاب نرتقا دقو ؛ رهاظلا وه اذهو (؟) .

 ( - جرحلا يفن نإف ؛ € مكتحلسأ اوعضت نأ ىضرم متنك وأ رطم نم ىذأ مكب ناك نإ مكيلع

 . (؟5؟١/14) «عنقملا» ةيشاح ىف امك ؛ همدع دنع هموزل ىلع ليلد  ىذألاب اطورشم

4۲ 



 رمع نبأ ثيدح 0١ فوخلا ةالص باب ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . ةفورعم ليصافت حالسلا يف مهلو « ةيآلا

 افك وا اع اجار ناك ءاوس ام ديف لاتقلا نوكي ألا اه

 نأ هنكمأ ًابلاط ناك اذإ هنأل « ًابلاط ال ّودعلل ًابولطم ىلصملا نوكي نأ : اهنمو

 يف ةافوتسم طئارشلا هذهو . هيلع ودعلا ركل ًايشاخ نوكي وأ ؛ ةّمات ةالصلاب ىتأي
 . ةيطرشلا يف ةرهاظب تسيلو « اهتيعرش لاوحأ نم ةذوخأم « عورفلا

 . ةعامجلا ةالص نأش مظع ىلع ةلدألا مظعأ نم ةالصلا هذه ةيعرش نأ ملعاو

4۹۳ 



 ةشئاع ثيدح 5 نيديعلا ةالص باب 5 . ةالصلا اتك ١

 نيديعلا ةالص باب 45

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع - ۲

 . يذمرتلا هاور . «سانلا يحض موي ىحضألاو , ُسانلا ُرطفُي َمْوَي رطفلا» : ملسو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاَع َنَع)
 : (يذمرتلا هاور . «سانلا يُحب موي ىحضألاو « سانا طي وَ رطفلا

 اذه ملعلا لهأ ضعب رّسفو « بيرغ نسح ثيدح اذه : هقايس دعب لاقو

 . هظفلب ىهتنا . سانلا مظعمو ةعامجلا عم موصلاو رطفلا اذه ىنعم نأ تيدحلا

 ةفرعمب درفنملا نأو « سانلل ةقفاوملا ديعلا توبث يف ربتعي هنأ ىلع ليلد هيف

 راطفإلاو ةالصلا يف مهمكح همزليو « هريغ ةقفاوم هيلع بجي ةيؤرلاب ديعلا موي
 « نسح : لاقو ةريره يبأ نع ثيدحلا اذه لثم يذمرتلا جرخأ دقو « ةيحضألاو

 ةيواعمو ماشلا لهأ ماص هنإ : بيرك هل لاق دقو « سابع نبا ثيدح هانعم يفو

 يتآلا ةريره يبأ ثيدح يف كلذ يذمرتلا لاق امنإو ! ةشئاع ثيدح : ينعي هنأ رهاظلا )١(

 . «حرشلا» يف هيلإ ةراشإلا

 . «حيحص بيرغ نسح ثيدح» : هيف لاقف ؛ ةشئاع ثيدح امأو

 . هظفح ءوسل فيعض وهو ؛ ناميلا نب ىيحي هيفو : تلق

 مث . باوصلا وهو ؛ (ةريره يبأ دنسم) نم هلعجف ؛ تبث ةقث وهو ؛ عيرز نب ديزي هفلاخ دقو
 يبأ نع هتياور نمو - ناميلا نبا ةياور يف اهنع ردكنملا نب دمحم ةياور نم هنإف ؛ 3

 ی ىلع اهنب عسب مارد
 2 لاق امك وهو ؛ هنسححو يذمرتلل حراشلا اهازع يتلا يهو ةريره ا نع.یرخأ قيرط هل -

 . «ةحيحصلا ثيداحألا» ىف هلك اذه ىف لوقلا تلصف دقو

1۹4 



 هلع هباحصأ ضعب ثيدح 0 نيديعلا ةالص باب ۔ ٤ ةالصلا باتك  ؟

 سابع نبا ربخأو رهشلا رخآ ةنيدملا مدقو « ماشلاب ةعمجلا موي لالهلا ةيؤرب

 ىتح « موصن لازن الف ؛ تبسلا ةليل هانيأر اننكل : سابع نبا لاقف « كلذب

 ال : لاق ؟سانلاو ةيواعم ةيؤرب يفتكت الوأ : تلق : لاق . هارن وأ « نيثالث لمكن

 . علي هللا لوسر انرمأ اذكه

 نإو « هموص متي نأ سابع نبا هرمأ هنأو « هآر نم ابيرك نأ ثيدحلا رهاظو
 . هدنع ديع موي هنأ ًانقيتم ناك

 فاح ار يالا فارم بج لاقو يحملان محم ااه ىلإ يهذز
 . «نوفرعت موي مكتفرعو» : درو هنأل جحلا يف اذكو « هسفن نيقي

 اولمحو « هنقيت امب هسفن ىف لمعلا هيلع بجي هنإ : اولاقو روهمجلا هفلاخو
 دقف ؛أطخلا دعب فشكنا اذإ هنإف ؛ سانلا فلاخي ام هتفرعم مدع ىلع ثيدحلا

 ‹ لصألاب لمعو هيلع سّبتلا نم قح يف مايألا رخأتتو : اولاق « لعف ام هأزجأ
 فالتخال « ماشلا لهأ ةيؤرب لقي مل هنأ لمتحي هنأب سابع نبا ثيدح اولوأتو

 سيلو « هتداهشب لمعي مل ًادحاو ربخما ناك امل هنأ وأ « زاجحلاو ماشلا يف علاطملا

 مهنأو ةنيدملا لهأ نع ربخأ امَّنإف ؛ هسفن نيقي فالخب لمعلاب ًابيرك رمأ هنأ هيف

 ر ال نحن أل كالو ا

 هل ةَموُمُع ْنَع اًمُهنع هللا يضر كلام نب سنأ نب رْيمُع يبأ ْنَعو 9
 مُهَرَمَأف . سئألاب لالهلا أر مهن اود هشف اوءاج ابكر نأ : ةباحصلا نم

 اوُدْغَي نأ اا اذإو < اورطفُي نأ لسو هلآو هيلع ىلاعت هللا لص يلا

 . حيحص هداتسإو < هظفل !ذهو « دواد وّبأو ةاور . مهالّصُم ىلا

١5 



 ةاكك هباحصأ ضعب ثيدح 45 نيديعلا ةالص باب - 5 ظ ةالصلا باتك  ؟

 : (امهنع هللا يضر كلام نب سنأ نبا) ريمع وبأ وه : (ريمع يبأ نعو)
 ظ ا ا اولا نإ: لاف ى ااا
 نأ : ةباحصلا نم هل ةمومع نع) ًاليوط ًانامز هيبأ دعب رّمعو , ةباحصلا نم

 ظ ع ”ههرمأف سمألاب لالهلا اوأر مهنأ اودهشف "اوءاج '' ابكر
 0 “الصم ىلإ اودغي نأ اوحبصأ اذإو « اورطفي نأ « ملسو هلآو هيلع ىلاعت
 نباو يئاسنلا هجرخأو : (حيحص هدانسإو « هظفل اذهو « دواد وبأو دمحأ هاور

 ابأ نإ : ربلا دبع نبا لوقو « مزح نباو نكسلا نباو رذنملا نبا هححصو « هجام
 "هل ححص نم هفرع لق هنأب دودرم « لوهجم ريمع

 )١( ليخلل نوكي دقو . ًادعاصف ةرشعلا مهو ؛ ٌعمج وأ عمج مسا ؛ لبإلا نابكُر : بكرلا .

 ) )۲راهنلا رخآ نم : يأ . ٠ ]

 . بوجولل (؟)

( 

( 

( 

 يبأ نع رشب يبأ نع ةبعش قيرط نم يئاسنلا ةياور يف امك ؛ راهنلا عفترا امدعب : يأ )٤(

 د ع لئ كلن دعس نت | و د يحب ةع ا ا ىلع هير فا يكل
 . (هال/ه) دمحأ هاور . . . راهنلا رخآ نم : لاق هارأ : رفعج نبا

 هن أل ؛ باوصلا وه اذهو . . . هارأ : هلوق نود هب ةبعش نع ةعامج قيرط نم ينطقرادلا هاورو
 : لاقو « يقهيبلاو يواحطلاو دمحأ دنع هيف هيلع اوفلتخي نأ نود ريشب نب ميشه هيلع هعبات دق

 . «حيحص دانسإ)»

 )١( ديعلا ةالص مهب ىلصف « دغلا نم مهب جرخف : ىرخأ ةياور يف داز .

 يف ىباطخلاو ؛ يقهيبلا E قو . «صيخلتلا» يف ظفاحلا مالك نم اذه )53

 = : ينطقرادلا لاقو . يوونلاو « «ملاعملا»



 هي هباحصأ ضعب ثيدح ۔ ٤٤ نيديعلا ةالص باب ۔ ٤ ةالصلا باتك ١

 فشكنا ثيح « يناثلا مويلا يف ىلصت ديعلا ةالص نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . "!ةالصلا تقو جورخ دعب ديعلا

 ايقاب اهتقو ناك نإو هنأو « ةالصلا تقو ىلإ رظنلاب قالطإلا ثيدحلا رهاظو
 يداهلا هب لمعلا ىلإ بهذ دقو « مويلا لوأ نم امولعم كلذ نكي مل ثيح

 ىَضَقُت اهنإف ؛ اهتقو جرخ دقو الإ ملعي ال نأ طرش نكل ؛ ةفينح وبأو مساقلاو

 : بلاط وبأ لاق ء اهموي يف هيف ىَدْؤُت يذلا تقولا يف طقف يناثلا مويلا يف

  سبلل ناك ءاوس رذعلا ممعي هريغو « ثيدحلا يف درو امك سبلل كرتي نأ طرشب

 . "هيلع سبللا ريغل ًاسايق ؛ ةيفنحلا بتك يف هب حرصم وهو « رطم وأ

 . ءاضق ال ءادأ اهنأ ثيدحلا رهاظ مث

 اعرب ىف ىضقت ال انيك اقلط ضقت ال اهنأ كلام سهو

 . «نسح هدانسإ» =

 ..نابح نباو دعس نبا : ريمع ابأ قثوو
 . اوحبصأ اذإ : هلوق نود هوحن وب يبنلا باحصأ نم لجر نع شارح نب يعبر هعباتو

 : لاقو « ينطقرادلا هنعو « (۳۹۸/۱) دواد وبأ هاور

 . «تباث نسح هدانسإ)»

 )١( «ةيادب» : «لاوزلا ىلإ اهتقو نأ ىلع اوقفتاو» )١/۱۷۲( .

 ) )۲يف اهتقو جرخي مل ناك ولو « يناثلا مويلا يف ىلصت ةالصلا نأ ىلع هرهاظب لدي هنأ ديري
 مويلا لوأ نم اهتقو ملع دق نكي مل هنأل ؛ لوألا مويلا .

 ) )۳حجارلا وهو .



 سنأ ثيدح - ٤ نيديعلا ةالص باب - 5 ةالصلا باتك ١"

 ديع ىف درو ثيدحلا اذهو « «حرشلا» يف اهركذ رخأ ليصافت ةيعفاشللو

 . راذعألا رئاس هيلع اوساقو . "7سبلل كرتلا يفو « ىحضألا هيلع اوساقو « راطفإلا

 . ملعأ هللاو « عماجلا يد نيد ا سايل يفو

{o4هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يصر ست نعو -  

 هیاور يفو « يراخبلا e تارَمَت لأي ىّتح رطفلا موي ود غي ال مس

 . ادارفأ لکا خا اهلصوو  ةقلعم

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر سنأ ت

 لكأي ىتح) ىلصملا ىلإ : يأ : (رطفلا موي) ةادغلا تقو جرخي : يأ : (ودغي ال

 سنأ نع اهقلع يراخبلل : يأ : (ةقلعم ةياور يفو « يراخبلا هجرخأ . تارمت

 نباو «هخيرات» يف يراخبلا هجرخأو آ (ادارفأ نهلكأيو : دمحأ اهلصوو )

 :ًاثالث تارت لكأي ىّنح : ظفلب "'هنع ديمح نب ةبتع ةياور نم مكاحلاو نابح

 . أرتو رثكأ وأ « كلذ نم لقا وأ ءاعيسوا اه أ

 كلذ ىلع لي هتموادم ىلع لدي ثيدحلاو

 ديعلا موي يف ةالصلا اوكرت مهنأل ؛ بكرلل ال ؛ هعم نمو و هل ةبسنلاب مّلسم اذه )١(
 سبللا رذع نيب قرفلا ey ل يبنلا رمأف . سمألاب لالهلل مهتيؤر دعب ًادمع

 . (۲۹۳/۳) يناكوشلا هداف . هريغو

 . سنأ نب ركب يبأ نب هللاديبع : سنأو ةبتع نيبو ! لاق اذك (۲)

 . نسح دنسلاف ؛ «بيرقتلا» يف امك « ماهوأ هل قودص ةبتعو

 ۴۴ لاجر نم سيل ةبتعو !! يبهذلا هرقأو « ملسم طرش ىلع )۲۹٤/۱( مكاحلا هححصو

۹۸ 



 ةديرب ثيدح 06 نيديعلا ةالص باب 45 ةالصلا باتك  ؟

 ‹ موصلا موزل ناظ نظيال نأ ةالصلا لبق لكألا يف ةمكحلا : بلهملا لاق

 رطفلا بوجو عقو امل : ليقو « ةعيرذلا هذه دس دارأ هنأكف ؛ ديعلا ىلصي ىتح

 . هللا رمأ لاثتما ىلإ ةردابم ؛ رطفلا ليجعت بحتسا ؛ موصلا بوجو بيقع

 لبق مويلا اذه يف لكألا ليجعت بابحتسا ىف ملعن الو : ةمادق نبا لاق

 . افالحخ ةالصلا

 نم ولحلا ىف ام رمتلا ںابحتسا يف ةمكحلاو : «حتفلا» يف فنصملا لاق

 , مانملا هب ربعيو « ناميإلا قفاوي ام ولحلا نأل وأ ‹ موصلا هفعضي يذلا رصبلا ةيوقت

 . اقلطم ولح لا ىلع رطفي نأ نيعباتلا ضعب بحتسا ةمث نمو « بلقلا ققريو
 لع ناك كلو ةينادحولا ىلإ ااا: و نهلعجت اًماو:: يللا لا

 . كلذب ًاكربت هرومأ عيمج يف ا

 ال هلي هللا لوسر ناك : لاق هيبأ ْنَع ُهنع هللا يضر ةدْيَرُب نبا نعو _ ٥

 ءاوز . يلصُي ىّتح « ىحضألا وي مَمْطَي الو « معطي ىح « رطفلا موي رخي
 دج ن یار

 ةانثملا نوكسو ءارلا حتفو ةدحوملا مضب : (هنع هللا يضر ةديرب نبا نعو)

 نبا یی ا ای
 « اهيضاق ؛ يزورملا لهس وبأ ؛ يملسألا بيصحلا نب ةديرب نب هللا دبع : ةديرب

 هالك هللا لوسر ناك :لاق) '' «بيرقتلا» يف فنصملا هلاق ؛ ةثلاثلا نم ةقث

 رخآ أنبا ةديربل نأل ؛ هللادبع وه ثيدحلا اذه ىف ةديرب نبا نأ هنم نيعتي ال لقنلا اذه )١(

 . ! اضيأ «بيرقتلا» ف ظفاحلا ركذ امك: نآميلس همنا

۱۹۹ 



 ةيطع مأ ثيدح 7 نيديعلا ةالص باب ٤ ظ ةالصلا باتك  ؟

 هاور . يلصي ىتح . ىحضألا موي معطي الو , معطي ىتح « رطفلا موي جرخي
 : "!(نابح نبا هححصو ‹ يذمرتلاو) ) هتيحضأ نم لكأيف : هيف دازو : (دمحأ

 « ناطقلا نبا هححصو يقهيبلاو "کاجل او ينطقرادلاو هجام نبا اا

 : يذمرتلا لاق «"هتيحض دبك نم لكأ عجر اذإ ناكو : ةدايز " 'يقهيبلا ةياور يفو

 ٠ . فعض اهيفو رمع نبا نع ًاضيأ يذمرتلا هاورو « سنأو يلع نع بابلا يفو

 موي هريخأتو  ةالصلا لبق رطفلا موي لكألا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو
 . ةالصلا دعب ام ىلإ ىحضألا

  رحن ةيعرشب دابعلل ىلاعت هللا ةمارك راهظإ ناك امل هنأ وه هيف ةمكحلاو

 . ةيعرش نم هب معنأ ام ىلع هلل اركش ؛ اهلكأب ءادتبالا مهألا ناك « يحاضألا

 . ةرخآلا باوثو ايندلا ريخل ةعماجلا « ةيكسنلا

 قتاوعلا جرحت نأ انرم تلاق اًهنع هللا يضر ةّيطع ّمأ نَعَو 0

 "ضيحلا لزتعيو . نيملسملا ةوُعدَو َرْيَخلا يلا يف ضيا

 قفتم . ىلصملا

 اذامل يردأ الف . هريغو يذمرتلا ةياور يف ءاج امك « هللادبع وه انه ةديرب 5 نأ عقاولا نأ ريغ =

 !؟ظفاحلا هرصتخا

 )١( (ه59) .

 . نسح هدانسإو ! ىبهذلا هقفاوو « )194/١( هححصو (۲)

)( 080/0 . 

 هللادبع نب بقع وهو ؛ ديرب نبا نع مصألا نب ةبقع ةياور نم اهنأل ؛ ةفيعض ةدايزلا هذه ( ٤)

 . «بيرقتلا» يف امك « فيعض ؛ مصألا

 ول
E 

1 

 ظ "وو



 ةيطع مأ ثيدح - 5 نيديعلا ةالص باب 5 ةالصلا باتك  ؟

 تنب ةبيسن : اهمسا « ةيراصنألا يه : (اهنع هللا يضر ةيطع مأ نعو)

 ىحرملا يوادت « ًاريثك كي هللا لوسر عم وزغت تناك < ا تنب : ليقو ثراحلا
 نيعباتلا ءاملعو ةباحصلا نم ةعامج ناكو « ةرصبلا لهأ يف دعت « ىضرملا ضرمتو

 ةالك هللا لوسر تنب لسغ تدهش اهنأل ؛ تيملا لسغ اهنع نوذخأي ةرصبلاب

 راك يرحب وبلا لل يول لا تنقتأو كلذ تكحف

 ا هللا لسو تارو رم لاب ملعلل لروما يم ٠ ا ةيكلاق) اا باک

 تانبلا : (قتاوعلا) ىلصملا ىلإ : يأ : (جرخن نأ) انيبن انرمأ : يراخبلل ةياور يفو

 يف) هجو نم لوألا نم معأ وه : (ضيحلاو) غولبلل تابراقملاو « تاغلابلا راكبألا

 ةوعدو) ضيحلا ريغل ةالصلا ةليضف يف لوخدلا وه : (ريخلا ندهشي ؛ نيديعلا

 دنع هظفل نكل : (هيلع قفتم . ىلصملا ضيحلا لزتعيو) عيمجلا معت : (نيملسملا

 رودخلا تاوذو قتاوعلا : لاق وأ  رودخلا تاوذ قتاوعلا جرخن نأ انرمأ : "'يراخبلا

 فلك يبنلا ينعي - انرمأ : ملسم ظفلو « ىلصملا ضيحلا نلزتعيف

 فلسا لهم ناري نأ حلا ماوىرودخلا سناوذو.قاوعلا

 . امهدحأ ظفل سيل فنصملا هب ىتأ يذلا ظفللا اذهف

 : ةثالث لاوقأ هيفو « نهجارخإ بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 ديؤيو ‹ ب رمعو ركب وبأ ةثالثلا ءافلخلا لاق هبو « بجاو هنأ : لوألا
 سابع نبا تنل نم يقهيبلاو " ةا نیا هج رخأ أم بوجولا

(۱) (۷۲/۲( . 

 = ةنعنع هيف نأ الإ ؛ تاقث هلاجر دنسب (۳۰۷/۲) يقهيبلاو « (۳۹۳/۱) «هننس» يف (۲)

5١ 



 ةيطع مأ ثيدح - 5 نيديعلا ةالص باب - ٤ ةالصلا اتك  ؟

 ماع وهو ‹ قلي هنم كلذ رارمتسا يف رهاظ وهو « نيديعلا يف هتانبو هءاسن جرخي
 . ىلؤألاب زئاجعلا يفو « باوشلا يف حيرصو « اهريغو ةئيه تاذ تناك نمل

 هاوقو « ةعامج هلاق ؛ بدنلا ىلع نهجورخب رمألا لمحو « ةنس : يناثلاو

 ولو : لاق . نيملسملا ةوعدو ريخلا دوهشب نهجورخ للع هنأب ًالدتسم ؛ حراشلا

 . رمألا لاثتمال ؛ نهيلع بجاولا ءادأل نهجورخ ناكلو « كلذب للع امل ًابجاو ناك

 . "!هئادأب للعي الو « دئاوفلا نم هيف امم بجاولا للعي دق هنإف ؛ لمأت هيفو : تلق

 هنإف ؛ زئاجعلاو تائيهلا تاوذ نيب ةقرفتلا «مألا» يف يعفاشلا مالک يفو

 انإو « "ةالصلا ءاسنلا نم تائيهلا تاوذ ريغو زئاجعلا دوهش بحأ : لاق

 . ًابابحتسا دشأ دايعألا نهدوهشل

 مالسإلا ردص يف ناك كلذ نإ : يواحطلا لاق ؛ خوسنم هنأ : ثلاغلاو

 , خسن مث « ودعلل باهرإ هيف نوكيف ؛ داوسلا ريثكتل نهجورخ يف جايتحالل
 > | . ىوعدلا درجمب حسن هنأ بقعتو

 حتف دعب كلذ ناكو « ريغص وهو « نهجورخ دهش سابع نبا نأ هعفديو
 مأ ثيدح ىف للع هنأ هعفديو . ذئنيح مالسإلا ةوقل ؛ نهيلإ ةجاح الو  ةكم

 . نيملسملا ةوعدو ريخلا نهتداهشل نهروضح ةيطع

 . (©818 مقر) ًاضيأ دمحأ هجرخأ هقيرط نمو «  ةاطرأ نبا وهو - جاجحلا =

 . رباج ثيدح نم ىرخأ قيرط نم دهاش (؟55/) هدنع هل نکل
 . « مهل عفانم اودهشيلإ# : جحلا يف لجو زع هللا لوق : اذهل ًالاثم حلصي هلعلو )١(

 .(7/1١5)(؟)

 . دايعألاو (*)

5١ 



 رمع نبأ ثيدح  غها/ نيديعلا ةالص باب ۔ 5 ةالصلا بناتك ؟
 اا

 : غلي هتافو دعب ةيطع مأ هب تتفأ هنأ هعفديو

 اا

 «دجاسملا نع نهعنمل ءاسنلا ثدحأ ام ولي يبنلا ىأر ول : ةشئاع لوق امأو

 نهنأ ىلع ليلد هيف لب ؛ هب رمألا خسن ا لسا ارا

 ا ھا لك نومنع مل هنأل نعنج ١

 اسوا لا

 Gre هللا يضر َرَمُع نبا نعو)

 رمألا وه كلذ نأ ىلع ليلد هيف ::(هيلغ قفتم . ""ةبطخلا لبق نيديعلا نولَصِي

 . كلذ ىلع اورمتساو هاتفيلخو هيي هيلع مواد يذلا

 0 ىلع عامجإلا لقن دقو« ةبطخلا ىلع ةالصلا ميدقت بوجو هرهاظو

 دواد وبأو هحام ٠ نباو يئاسنلا هجرخأ أم هدلكتسمو 43 ةريدنعلا يف ةبطخلا بوجو

lz 

 ركب وُبأو كك +

 املف . ديعلا ال هللا لوسر عم تدهش : لاق بئاسلا نب هللا دبع ثيدح نم

 ‹ سلجيلف ةبطخلل سلجي نأ بحأ نمف ؛ بطخن انإ» : لاق هتالص ىضق

 نع لقني مل هنأل ؛ هلل دمحلاب اهتبطخ حتفتسيو» : (49) «تارايتخالا» يف لاق : ةدئاف (۲)

 . «اهريغب ةبطخ حتتفا هنأ لي ىبنلا

 . (579) «ءاورإلا» يف هتجرخ دقو ! رظن هب لالدتسالا يفو . جيرج نبا ةنعنع هيف )۳(
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 رمع نبا ثيدح هال نيديعلا ةالص باب 5 ةالصلا اتك  ؟

 . ةنسلا فالح ًالعاف ناك نإو « اهتداعإ

 ‹ ناورم هنأ «ملسم» ىفف و ؟ةالصلا لبق بطخ نم لوأ '' م فلتخا دقو

 نسحلا ىلإ '"حيحص دنسب رذنملا نبا هاور امك نامثع كلذ ىلإ هقبس : ليقو

 . ديعلا ةالص : يأ ؛ "'نامثع ةالصلا لبق بطخ نم لوأ : لاق ؛ يرصبلا

 سانلا نإ : ديعس وبأ هيلع ركنأ امل لاق هنأل ةبطخلا مدق امنإ هنإف ؛ ناورم امأو

 عامتسا كرت لودمعتي اوناک مهنإ : ليقف« ةالصلا لعب انل نوسلجي اونوكي مل

 ضعب حدم ىف طارفإلاو «٠ بسلا قحتسي ال نم بس نم انهيف امل ؛ ةبطخلا

 . سانلا

 ةبطخلا ثدحأ نم لوأ : لاق يرهزلا نع جيرج نبا نع قازرلادبع ىور دقو
 هيدهل فلاخم ةعدب هنإف ؛ريدقت لك ىلعو . ةيواعم ديعلا ىف ةالصلا لبق

 مدقي ناكف تويبلا تءانتو « ةنيدملا يف سانلا رثك هنأب نامثعل رذتعا دقو « هك

 يف )١(

 ٠ .(؟51/5) «ےتف» 6

 ًاسان ىأرف « ةداعلا ىلع ىنعي « مهبطخ مث سانلاب ىلص» : (۳۹۱/۲) «حتفلا» يف همامتو (؟)
 ظ . «كلذ لعفف « ةالصلا اوكردي مل

 0 «حتفلا» يف امك« حيحص هدنسو . كلذ وحن رمع نع ةبيش يبأ نباو قازرلادبع ىورو

 0 ۰ : لاق

 | هروح «نيحيحصلا» يف سابع نبا ثيدحو (اذه : ينعي ) رمع نبا ثيدح هضراعي نكل»

 . «حصأ «نيحيحصلا» يف امف الإو ؛ ًاردان هنم كلذ عوقوب عمج نإف
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 سابع نبا ثيدح 4 نيديعلا ةالص باب ٤ > ةالصلا باتك ۲

 . هلي هيدهل فلاخم يأر وهو « ةالصلا هلزنم دعب نم كرديل ةبطخلا

 ديعلا موي ىلص هلي يبنلا نأ اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو _ ۸

 . ةعتلا ُهَجرْخَأ . امُهدْعَب الو « امُهَلْبَق لَصُي مل ؛ نير
 ؛ ِنيَعَمْكر ديعلا َمْوَي ىلص يب يتلا نأ امُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ديعلا ةالص نأ ىلع ليلد وه : (ةعْبسلا ةجرخأ . امُهدْعَب الو ء اَمُهَلْبَق لّصُي مل

 ةالص هتتاف اذإ اّمأو « ةنابجلا يف مامإلا عم ىلص نميف عامجإ وهو « ناتعكر

 . رثكألا دنع كلذك « هدحو ىلصف مامإلا

 . ًاعبرأ يلصي هنأ ىلإ يروثلاو دمحأ بهذو

 مامإلا عم ديعلا ةالص هتتاف نم : دوعسم نبا نع روصنم نب ديعس جرخأو

 . حيحص دانسإ وهو « ًاعبرأ لصيلف

 . ًاعبرأف الإو نيتعكرف ةنابحلا ىف اهالص نإ : قاحسإ لاقو

 . عبرأو نيتنثا نيب ريخم وهف ديعلا ةالص ىضق اذإ : ةفينح وبأ لاقو

 1 ةثالث لاوقأ ىلع اهيف فلتخم اهتيعرش ىلع عمجم ديعلا ةالصو

 هتموادم نم (") هاظلا وهو < ةفينح يبأو يداهلا دنع ًانيع اهبوجو : لوألا

 ثيدح نم فلس ام كلذكو < ءاستلا جارخإب هرمأو « هدعب نم ءافلخلاو ا

 )١( لاقو « «لينلا» هباتك ىف مالكلا اذه وحنب ىناكوشلا ققحملا هرهظتسا اذكو : تلق :

 باتكلا اذه يف مدقت امك] ةعمجلا ةالصل اهطاقسإ : ضرف اهنأب لوقلا تايوقم نمو»

 )رص١١١([ ىهتنا . «ضئارفلا طقست ال لفاونلاو ؛ .
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 . سابع نبا ثيدح 4 نيديعلا ةالص باب - ٤ ةالصلا باتك  ؟

 : ىلاعت هلوق ةلدألا نمو « بوجولا هلصأ رمألاف « مهالصم ىلإ ودخغلاب مهرمأ

 ءرحنلا ةالص هب دارملا : لوقي نم لوق ىلع « [؟ :رثوكلا] (رحناو كبرل لصف
 :٠٤ ىلعألا] *ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم حلفأ يس بوس

 ١[ هليع ةالصو رطفلا ةاكزب رثكألا اهرسف .

 هاهو شت ةي هسا خام هان ضرق اهنآ صال

 . نورخآو بلاط وبأ هيلإ بهذ

 لوق وهو « اهتينس ديكأت ليلد اهيلع ويي هتبظاومو ةدكؤم ةنس اهنأ : ثلاثلا
 ىلع هللا نهبتك تاولص سمحخ) : خالك هلوقل : اولاق ؛ ةعامجو ىلع نب ديز

 . ةليلو موي لك نهبتك لمتحي هنأبو « ددعلا موهفمب لالدتسا هنأب بيجأو « «دابعلا

 ةلفانلا ةيعرش مدع ىلع ليلد « اهدعب الو , اهلبق لصي مل : هلوق يفو

 يف عورشمب سيلف ؛ لكي هب رمأ الو « كلذ لعفي مل اذإ هنأل ؛ اهدعب الو اهلبق

 E ا ل

 0 انه هنري دارك را هند ني وياما يدم ولصي

 . ىلصملا يف : يأ ؛ اهدعب

 لا ١ نأ : هنع هللا يضر ُهْنَعَو - 0۹£ الو ءناَذَأ الب ديعلا ىَّلَص لي بلا ١
 ارم ھه ےہ

 1 ى ©

 . يِراَحُبْلا يف ُهَلْصأو « دْواَد وُ هجر .ةم َةَماق

 الب ديعلا ىلص غي يبنلا نأ) سابع نبا : يأ : (هنع هللا يضر 5

 مدع ىلع ليلد وهو : (يراخبلا يف هلصأو « دواد وبأ هجرخأ . ةماقإ الو « ناذأ

£ 
2 
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 ديعس ىبأ ثيدح نيديعلا ةالص باب-5١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا ىورو « ةعدب امهنإف ؛ ديعلا ةالص ىف امهتيعرش

 هاور هلثمو « ةيواعم ديعلا ةالصل ناذألا ثدحأ نم لوأ نأ بّيسملا نبا نع

 نبا ىورو . ةنيدملا ىلع رّمأ نيح جاجحلا هب ذخأو : دازو , ةقثلا نع يعفاشلا

 نيا لاقو 4 ناورم هثدحأ نم لوأ : ليقو 4 ةرصبلاب دايز هثدحأ نم لوأ نأ ركنا

 : لوقي نأ ديعلا ىف نذؤملا رمأي ناك هِي هللا لوسر نأ : يرهزلا نع ةقثلا نع

 ؛ فوسكلا ىلع سايقلاب دضتعي لسرم اذهو : «حرشلا» ىف لاق « ةعماج ةالصلا

 ل e هيف كلذ توبثل

 ا ؛ هلم ىلإ عج اذإف ؛ اعيش ديلا ليف يلي ال لو هاو هيلع ىناعت

 . نَسَح دانسإب ُهَجاَم نبا هاَوَر . نْیتعکر

 ىلاععت هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا ىضر ديعس ىبأ نعو)

 ىلص « هلزنم ىلإ عجر اذإف ؛ ًائيش ديعلا لبق يلصي ال ملسو هلآو هيلع

 "ا 2

 نم رثكأ وه ام تبثو « ثيدحلا اذه ىف امك « ةماقإلاو ناذألا كرت تبث هنأ : لمأتلا هجو )١(

 ٠ : ظفلب رباج ثيدح ىف كلذ

 الو ءادن الو . ةماقإ الو ‹ جرخي امدعب الو مامإلا جرخي نيح رطفلا موي ةالصلل ناذأ ال»

 . (۱۹/۳) ملسم هاور . «ةماقإ الو ذئموي ءادن ال ؛ ءيش

 ! ةنسلل هتفلاخل ؛ لطاب ذئنيح سايقلاف

 اذكو ناذألل ةجاح ةمث نكي ملف ؛ ديعلا ةالصل عامتجالل داعيم ىلع اقا نقاشا

 . (ةعماج ةالصلا) ب ءادنلا لاحلا تضتقاف ؛ فوسكلا ةالص فالحب ! ةعماج ةالصلاو ةماقإلا
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 ديعس ىبأ ثيدح 0١ نيديعلا ةالص باب 5 ' ةالصلا باتك ۲

 یورو « دمحأو مكاحلا هجرخأو : ("نسح دانسإب '''هجام نبا هاور . نيتعكر

 ىرخأ قيرط هلو « مكاحلاو دمحأ دنع وهو « هححصو هوحن رمع نبا نع يذمرتلا
 ثيدحلاو ‹ كورتم وهو . يفعجلا رباج هيف نكل « «طسوألا» يف يناربطلا دنع

 نبا ثيدح هضراع دقو « لزنملا يف ديعلا دعب نيتعكر ةالص عرش هنأ ىلع لدي

 عمجلاو < (7(اهدعب الو اهلبق ال ؛ ديعلا موي ةالص ال : ًاعوفرم دمحأ دنع رمع

 ( . ةنابحجلا يف ةالص ال دارملا نأب امهنيب

 ىلإ ىَحْنضآلاَو رطفل مْوَي جرحي هِي هللا لوسر ناك : لاق ُهْنَعَو 3١
 سالا لباَقُم ُموُقَيَف ْفِرَصْنَي مث ٌةالّصلا هب ادي ءيش وأو ىَلِصُملا

 .ِْيَلَع قف . ْمُهْرْمأَيَو مُهَظعَيَف - مهفوفص ىَلَع سانا
o £ 

 ال هللا لوسر ناك : لاق) ديعس ىبأ : ئأ :(هنعو)

. (۳۹۰/۱ )۱( 

 : (۲۹۷/۱) مكاحلا لاقو . الاق امك وهو ؛ (۲/۸۰) «دئاوزلا» يف ئريضوبلا لاق اذكو (؟)

 : يبهذلا هقفاوو . «حيحص هدانسإلا

 ريغ ؛ هيلإ هازع ادحأ تيأر امو ! هريغ يف الو «دنسملا» يف ظفللا اذهب ثيدحلا اذه را مل (0)

 )٠٠٥۷/۳(  يناكوشلا مث« حراشلا هلقن هنعو - «صيخلتلا» يف ظفاحلا

 اهلبق لصي ملف ؛ ديع موي جرح هنأ : رمع نبا نع (5117 مقر) «دنسملا» يف دمحأ ىور اغإو

 . هلعف ويب يبنلا نأ ركذف ء اهدعب الو

 . اولاق امك وهو ؛ يبهذلا هقفاوو « هاححصو « مكاحلاو يذمرتلا هاور اذكهو

 . «صيخلتلا»ل قفاوملا وهو ؛ ورمع نبا نع «يناكوشلا» يفو « رمع نبا نع انه ثيدحلا نإ مث

 امك « هلوق نم ال غي هلعف نم رمع نبا ثيدح لثم ورْمَع نبا نع ًاضيأ دمحأ هاور دقو
 ! ثيدح دعب يتأيس
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 45”  نيديعلا ةالص باب - ٤ ظ ةالصلا باتك ١

 موقيف فرصني مث « ةالصلا هب أدبي ءيش لوأو . ىلصملا ىلإ ىحضألاو

 هيف : (هيلع قفتم . مهرمأيو مهظعيف  مهفوفص ىلع سانلاو - سانلا لباقم

 ريغ عضوم ىلإ جورخلا هنم ردابتملاو , ىلصملا ىلإ جورخلا ةيعرش ىلع ليلد

 باب نيبو هنيب فورعم لحم كي هالصم نإف ؛ كلذك وهو , غلي هدجسم
 ام

 . «ةنيدملا رابخأ» يف ةبش نب رمع هلاق ؛ عارذ فلأ هدجسم

 ال هنأ ىلعو « مدقتو « ةبطخلا ىلع ةالصلا ميدقت ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو

 هالصم يف نكي مل هنأ ىلع ليلد « سانلا لباقم موقي : هلوق يفو « اهلبق لفن
 ركذ دقو « هتلحار ىلع ديع موي بطخ : ةياور يف نابح نبا جرخأ دقو « ربنم

 ديعلا ىلصم يف ربنملا ذختا نم لوأ نأ : ديعس يبأ نع هتياور مات يف يراخبلا

 هلا ىف سالا بط نم لوأ نأ :ةلبنقا نب رسع فور دق ناك نإوب4قاورص
 مل ديعس ابأ نأكو « ناورم هداعأ ىتح « هكرت مث « ةرم هلعف ؛ نامثع ربنملا ىلع

 ؛ عمجلا بطخك اهنأو « ديعلا ةبطخ ةيعورشم ىلع ليلد هيفو . "كلذ ىلع علطي
 تيوب مل اجاوب امور داع ياارب ديالا ا

 . ةعمجلا ىلع ًاسايق سانلا هعنص اغإو غو هلعف نم كلذ

 لاق : لاف ْمُهْنع هلا يضر هج ْنَع هيأ نع بيم ن ورْمَع نعو -

 ةءارقلاو ٠ ىَّرْخألا يف سمخو ىلوألا يف عبس رطفلا يف ف ریبكتلا» : ا

 . هحيحصت يراحُبلا نع يذمرتلا لقتو ا ها «اًمهيتلك اَمُهَدْمَ عب

 يفف !؟تبشي مل وهو فيكف ؛ ًاتباث نامثع نعم هركذ ام ناك ول هب لوقلا حصي اغإ اذه )١(

 OT /۲) «حتفلا»
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 451 2 نيديعلا ةالص باب - ٤ ةالصلا باتك - ١

 يرهزلا هنع ىورو « ًاسواطو بيسملا نباو هابأ عمس « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 نأ هانعم ناك نإ ؛ هدجو هيبأ : ريمضو « هثيدح ناخيشلا جرخي ملو ‹ ةعامجو

 ؛ السرم نوكيف ؛ اذك : لاق نع هللا لوسو نأ : دمحم هد نع قور يعش هان

 ىلإ ًادئاع هيبأ e ناك نإو « يَ يبنلا كردي مل دمحم هدج نأل

 اع هاج نع ور عش نأ داريق هللا دبع ىلإ هج ىف ريمضلاو بب

07 

REلاقو < هشيدح اجرخي مل ةّلعلا هذهلف ؛ هللا دبع هدج كردي مل بيعشف « هللا  

 اا۶ نايرا»ي حا دقو بلآ ديع هدج نم بعل اسب تينت دف يبهذلا

 هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع) مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نباو «ةعبرألا

 عبس) رطفلا ديع ةالص يف : يأ : (رطفلا يف ريبكتلا» : 3 : هللا يبن لاق : لاق

 ةعكرلا : يأ : (ىرخألا يف سمخو) ىلوألا ةعكرلا يف : يأ : (ىلوألا يف

 دواد وبأ هجرخأ . «امهيتلك امهدعب) ةروسو دمحلا : (ةءارقلاو) ىرحألا

 . مهل ةياور يف دواد يبا نع (A/F) ىقهيبلاو < )۱۸۱) ىنطقرادلا اذكو )1(

 .. ةاورلا رثكأ هيلعو ؛ هلعف نم ويب هنع مهدنع ىرخأ يفو

 «يناعملا حرش» يف يواحطلاو « (۳۸۷) هجام نباو « (114) دوراجلا نبا هجرخأ اذكهو
 1 ةالصلا يتريبكت یوس 8 دازو 0 )۳4۸/۲(

 . ةريبكت : اولاق مهنأ الإ ؛ يقهيبلاو « ينطقاردلا اذكو « دوراجلا نبا دنع يهو

 . اهدعب الو اهلبق لصي ملو : (5588) مقر دمحأ دازو

 ! ًابيرق قبس امك « دمحأل كلذك هازعف ؛ كلي هلوق نم ريرج نبا ظفاحلا اهمهوتو

 عوطخي قودص وهو يفقثلا نمحرلادبع نب هللادبع ىلع ًاعيمج مهدنع ثيدحملا رادمو

51 



 ورمع نب هللادبع ثيدح 457  نيديعلا ةالص باب ۔ ٤ ةالصلا باتك  ؟

 ‹ ينيدملا نب يلعو دمحأ هجرخأو : (هحيحصت يراخبلا نع !''يذمرتلا لقنو

 رمع نباو سابع نباو يظرقلا دعسو ةشئاع ثيدح نم هوور دقو « هاححصو

 دقو « ءافعض هيف لكلاو « هدج نع هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللادبع نب ريثكو

 ىلإ اوراص امنإ : دشر نبا لاق « افوقوم سابع نباو مالّسسلا هيلع ىلع نع يور
 هللا ىلص يبنلا نع اهيف تبشي مل هنأل ؛ ةلأسملا هذه ىف ةباحصلا لاوقأب ذخألا

 . ءيش ملسو هلآو هيلع

 يف ريبكتلا يف ىوري سيل : لاق هنأ لبنح نب دمحأ نع ىليقعلا ىورو : تلق

 يتعكر نم ىلوألا يف ربكي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو اذه « حيحص ثيدح نيديعلا

 نم اهنأ حضوألاو ؛ اهريغ نم اهنأو « حاتتفالا ةريبكتب اهنأ لمتحيو « ًاعبس ديعلا

 هنأ الإ ؛ اهنم حاتتفالا ةريبكت نإ : «يوبنلا يدهلا» يف لاقو « فالح اهيفو « اهنود

 اصلا نم ةعامح بهذ اذه ىلإو« اسس ةيئاكلا يفو « ليلدب تأي مل

 ثالث : ليقو « ةيناثلا يف عبرأو ىلوألا يف سمح : اولاقف نورخآ فلاخو « مهريغو

 . ةيناثلا يف سمخو ىلوألا يف تس : ليقو « ةيناثلا يف ثالثو ىلوألا ىف

 هنإف ؛ ةيهاو هقرط لك ناك نإو هنإف ؛ بابلا ثيدحب لمعلا برقألاو : تلق

 . نيسحتلا هثيدح لمتحي هلثمف ؛ «بيرقتلا» يف امك « مهيو =

 ‹ «حرشلا» يف هيلإ راشملا ةشئاع ثيدح اهنم يتلا هدهاوشل ؛ هريغل حيحص وأ نسح هنكلو

 . (5؟9) «ءاورإلا» يف هتنيب امك « حيحص هديناسأ دحأو

 | فرق !! «ءافعض هيف لكلاو» : هلوقف

 )١( ىتأي امك « هل «ىربكلا للعلا» يف : يأ :
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 459  نيديعلاةالص باب - ٠ ١4 ةالصلا باتك  ؟

 يفو « اهب لمعي ةنس اهيف سيل لاوقألا نم هادع ام نألو « ًاضعب اهضعب دشي
 يعفاشلا لاق هبو « نيتعكرلا يف ريبكتلا دعب ةءارقلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا
 ال امب «رحبلا» ىف هل لدتساو « امهيف اهلبق ةءارقلا نأ ىلإ يداهلا بهذو . كلامو

 هرخؤيو « ىلوألا يف ريبكتلا مدقي هنأ ىلإ ةفينح وبأو رقابلا بهذو « ًاليلد متي
 نع يذمرتلا لقن هنأ فنصملا لوق نأ ملعاو . نيتءارقلا نيب يلاويل ؛ ةيناثلا يف
 : يذمرتلاو يراخبلا لاق هنإ : (ريبحلا صيخلت» ىف لاقو . هحيحصت يراخبلا

 | Bg ناب رفا ها ابل اذه يف ءيش حصأ هنإ

 ريثك ةياور جرخأ لب ؛ الصأ بيعش نب ورمع ةياور «هننس» يف جرخي مل يذمرتلا

 ىف يور ءيش نسحأ ريثك دج ثيدح : لاقو ! هدج نع هيبأ نع هللا دبع نبا
 ةشفاع نع بابلا يفو : لاقو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع بابلا اذه

 ىقهيبلل عقو دقو « ًائيش يراخبلا نع ركذي ملو « ورمع نب هللا دبعو رمع نباو
 ؛ريثك ثيدحلا هتياور دعب هركذ هنأ الإ « هنيعب مهولا اذه «ىربكلا ننسلا» يف

 ‹ ثيدحلا اذه نع  يراخبلا : ىنعي + ادهجم كاسا ىسيع وبأ لاق : لاقف

NEO EEEو  

 وه « بابلا اذه يف هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يفئاطلا نمحرلا
 ٠ . يقهيبلا مالك ىهتنا ‹ ًاضيأ حيحص

 ءيش ىلع «راظنألا حيقنت» يف هبن دقو « هركذ ام ائيش يذمرتلا يف دج ملو
 نأ يقهيبلا نع «هتصالخ» يف ركد يوحنلا نبا نأ بجعلاو : لاقو « اذه نم

 یاو یا ا ا فرعي | نهرو +.« لإ هع دمحم اا لاق يدرك
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 يثيللا دقاو يبأ ثيدح #45 نيديعلا ةالص باب - 5 ةالصلا باتك  ؟

 ثيدح بسني مل اذهلو « "'يقهيبلا ظفاحلا  يراخبلا نع يذمرتلا نع  لقنلا

 هنأ تفرع امل ورمع ثيدحب لمعلا ىلوألاو « دواد يبأ ىلإ الإ بيعش نب ورمع

 .بابلا ىقاء ونش ىفشأ

 ركذ هنع ظفحي ملو« ةفيطل ةتكس نيتريبكت لك نيب تكسي قي ناكو

 هللا دمحي : لاق هنأ دوعسم نبا نع لالخلا ركذ نكلو « نيتريبكتلا نيب نيعم

 نبا نع «ريبكلا» يف يناربطلا جرخأو , '"' هلي يبنلا ىلع يلصيو هيلع ينثيو
 ‹ مقرأ نب ! نامیلس هيفو « فوقوم وهو « نيتملك ردق نيتريبكت لك نيب نأ دوعسم

 . ةريبكت لك عم هيدي عفري عابتالل هيرحت عم رمع نبا ناكو « فيعض

 رقي هلو يبنلا ناك : لاق هنع هللا يضر يثيللا دقاو يبأ ٌنعو

 جا «ْتَبَرَتقا »و (فاق) ب ىحضألاو رطفْا

 ثراحلا : همسا « دقو : نم لعاف مسا « ةلمهمو فاقب : (دقاو يبأ نعو)

 ةملسم نم هنإ : ليقو « اردب دهش هنإ : ليق « مالسإلا يدق « ىثيللا فوع نبا

 نامث ةنس اهب تامو « ةكمب رواجو « ةنيدملا لهأ يف هدادع « حصأ لوألاو « حتفلا

 جرخي مل يذمرتلا نوك نم مزلي ال هنإف ! لئاط نود انه مالكلا يف حراشلا بهسأ دقل )١(

 عنص يذمرتلا نوكي ال نأ« يراخبلا نع روكذملا مالكلا اهيف لقن الو « «هننس» يف ثيدحلا

 كلذ ىلإ هقبس لب ؛ يذمرتلا نع لقنلا اذهب درفتي مل ظفاحلاو ! ىرخألا هبتك ضعب يف كلذ
 ! «ىربكلا للعلا» هباتك ىلإ ىذمرتلا مالك ازع اذه نكلو ؛ (۲۱۷/۲) «ةيارلا بصن» يف يعليزلا

 : هيفو . هنع نسح دنسب ( 28/8 مقر) «ةالصلا لضف» ىف ف يضاقلا ليعامسإ هاورو (۲)

 . نمحرلادبع وبأ قدص : ىسوم وبأو ةفيذح لاقف

 . (557) «ءاورإلا» رظنا ؛ «ريبكلا» ىف ىناربطلا هجرخأو
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 رمع نباو رباج اثيدح 4560و 454 نيديعلا ةالص باب 5 ةالصلا باتك  ؟

 ىحضألاو رطفلا ىف ذ أرقي يلج يبنلا ناك : لاق هنع هللا يضر يثيللا) نيتسو
 ةيناثلا ىف : ی («تبرتقا»و) ةحتافلا دعب ىلوألا ىف : E : ((فاق# ب

 ۰ e هجرخأ) اهدعب
 أرقي هنأ "فلس دقو « ةنس ديعلا ةالص ىف امهب ةءارقلا نأ ىلع ليلد هيف

 ىلإ بهذ دقو « ةرات اذهو « ةرات اذه أرقي ناك هنأ رهاظلاو « ةيشاغلاو حبسب امهيف
 . كلامو يعفاشلا كلذ ةينس

 ل هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر رباج نَعَو - ٤

 . ُيراَخْبلا 0 قيرطلا فّلاخ ديعلا
 موي ناك اذإ ي

 ظ : هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر رباج نَعَو) ديعلا م موي ناك اذإ 2

 ريع ةهج نم هالصم نم عجري هنأ ينعي : (ُئراَخُبْلا ُهَجَرْخَأ قيرطلا فلاَخ

 هيلإ اهنم جرخ ىتلا ةهجلا
 لوقي هبو « مامإلل هبحتساو ملعلا لهأ ضعب اذهب ذخأ : يذمرتلا لاق

 0 | ىهتنا . يعفاشلا

 . هلوقب هيلإ راشأ يذلا مومأملاو مامإلل اعورشم نوكيو « ملعلا لهأ رثكأ هب لاقو

 . هون امهنع هللا يضر َرَمُع نبا نع داد يبألو - 6

 ياا ؟ بيدصس يضر رغ نبا نع دود اا

 . ىرخأ د

 . (۱۹ٍص) (۱)

 . (581/) «ءاورإلا» رظنا ؛ ًاضعب اهضعب يوقي ىرخأ دهاوش هلو (۲)
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 سنأ ثيدح 5 > نيديعلا ةالص باب ٤١ ةالصلا باتك  ؟

 ةمكحلا هجو يف فلتخاو « رباج ثيدح هيلع لد ام ىلع ًاضيأ ليلد هيف

 . ناقيرفلا هتكرب لاّتيل : ليقو « نيقيرطلا لهأ ىلع ملسيل : ليقف « كلذ يف

 يف مالسإلا رئاعش رهظيل : ليقو ء امهيف ةجاح هل نم ةجاح ىضقيل : ليقو

 ماقمو هلهأو مالسإلا ةزع مهتيؤرب نيقفانملا ظيغيل : ليقو « قرطلاو جاجفلا رئاس

 « ىَّلَصُمْلا وأ  دجسملا ىلإ بهاذلا نإف ؛ عاقبلا ةداهش رثكتل : ليقو « هرئاعش

 ليقو « هلزنم ىلإ عجري ىتح « ةئيطخ طحت ىرخألاو ةجرد عفرت هتاوطخ ىدحإ

 رمع نبا ناكو ‹ اهنع هلعف ولخي ال يتلا مكحلا نم هلك كلذل هنأ - حصألا وهو

r 
 مهلو ةنيدملا ل هل

 ىحضألا موي : امهنم اري انهي هللا كدب قو : َلاَقف ؛ امف نرل تايد

 . حيحص دانسإب يئاسنلاو دؤاد وبأ ُهَجَرْخَأ . «رطفلا مْويو

 نامّوَي مهلو ةنيدملا للك هللا لوسر مدق : لاق هنع هللا يضر سّنأ نعو)

 مويو ىحضألا موي : امهنم ارْيَخ امِهب هللا مكلدُبَأ دق» : لاقف « امهيف نوُبعلي

 : (حيحص دانسإب يئاسنلاو "'دؤاد وبأ ا ةجرخأ «رطفلا

 : لاق هنأ ىلع لدي ثيدحلا
hl ءافلا هيضتقت امك ؛ ةنيدملا همودق بيقع كلذ م . 

 )١( امهيف : هلوق دعب  ظفاحلا هنم طقسأ دقو . هل قايسلاو -

 ةيلهاجلا ىف امهيف بعلن انك : اولاق . «!؟نامويلا ناذه ام» : لاقف .

 يبهذلا هقفاوو ؛ )۲۹4/۱) مكاحلا هححصو « هأنعم يئاسنللو ١
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 ىلع ثيدح ۔ ۷ نيديعلا ةالص باب 5 0 ١ ةالصلا باتك  ؟

 ةنسلا يف رطفلا ديع مالسإلا يف عرش ديع لوأ نأ ريسلا بتك يف يذلاو .
 . ةرجهلا نم ةيناثلا

 ةعيرشلا نم كلذ نأو « بودنم نيديعلا يف رورسلا راهظإ نأ ىلع ليلد هيفو
 ةلالد « نيروكذملا نيديعلاب ةيلهاج ا ديع لادبإ يف ْذِإ ؛ هدابعل هللا اهعرش يتلا
 اغإو « اهدايعأ يف ةيلهاجلا هلعفت ام نيعورشملا نيديعلا يف لعفي هنأ ىلع

 ةيلهاجلا لاعفأ نم هدارمو < «حرشلا» يف اذكه : تلق . E يف مهفلاخ

 . ةعاط نع لغاش الو « روظحمب سيل ام

 طسبو « ندبلا حيورت نم مهل لصح اع دايعألا يف لايعلا ىلع ةعسوتلا امأو

 . عورشم وهف « ةدابعلا فلك نم سفنلا

 52000 نيكرشملا دايعأ يف حرفلا ةيهارك مهضعب طبنتسا دقو
 هيف ىدهأ نم : لاقو « ةيفنحلا نم يتسبلا صفح وبأ ريبكلا خيشلا كلذ يف

 . هللاب رفك دقف ؛ مويلل ًاميظعت ؛ كرشم ىلإ ةضيب
 ديعلا ىلإ جرحي ْنَأ ةّنّسلا نم : لاق هنع هللا يضر يلع ْنَعو - ۷

 . هنّسَحو يذمرتلا ُهاور . ايشاَم

 . ًايشاَم ديعلا ىلإ جْرَْي نأ ةّنّسلا نم : لاق هنع هللا يضر يلع ْنَعو)
 . جرخت نأ لبق ًاعيش لكأي نأو : يذمرتلا نم همامت : "”(هنَسَحو يذمزتلا اور

 . فيعض 2 ثراحلا ةهدئنس يفو )1(

 . (5؟5) «ءاورإلا»



 ةريره يبأ ثيدح 4 نيديعلا ةالص باب - 5 ةالصلا باتك ۲

 نوبحتسي ؛ ملعلا لهأ رثكأ دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو : ىسيع وبأ لاق

 . جرخي نأ لبق ايش لكأي نأو « ايشام ديعلا ىلإ لجرلا جرخي نأ

 . ىهتنا . رذع نم الإ بكري الأ بحتسيو : ىسيع وبأ لاق
 ثراخلا قيرط نم هاور هنأل ؛ هنسحي هنأ نظأ الو « "!هنّسح هنأ هيف دجأ ملو

 ظ . لاقم هيف نيثدحمللو « روعألا

 ناكو « ةزانج الو « ديع يف بكر ام للي هنأ السرم يرهزلا جرخأ دقو

 . ايشام دوعيو ايشام ديعلا ىلإ جرخي رمع نبا

 ةديرب نب هللا دبع ثيدح نم رم امل ؛ رطفلا ديعب جورخلا لبقب لكألا دييقتو

 ىلإ جرخي ناك غلي هنأ : هريغو عفار يبأ ثيدح نم هجام نبا یورو « هيبأ نع
 يضملا نع «حيحصلا» يف يراخبلا بوب هنكلو « ًايشام عجريو « ًايشام ديعلا

 ؛ امهنيب ىوسف « ديعلا ىلإ بوكرلاو يضملا باب : لاقف ؛ ديعلا ىلإ بوكرلاو

 . ةعسوتلا ىف : لصألا ىلإ عجرف « ثيدحلا ةحص مدع نم ىأر ال هنأك

 ‹ ديع موي يب یا هْنَع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو ۸

 1 ن دؤاد وبأ هاَوَر . دجسملا يف ديعلا ةالص وْ

 )١( خسنلا عيمج - يف تباث كلذو « «نسح ثيدحا : هيف لاق دق ؛ ىلب !

 ثيدح» : هلوق يف يذمرتلا حالطصاب حراشلا ةفرعم مدع ىلع لدي هدوجو يفنل هليلعتو
 افنأ قبس امك كلذك وهو « هريغل : يأ ؛ «نسح .

 ) )۲روصنم نب ديعسل «صيخلتلا» يف ظفاحلا هازع .

 «نيديعلا ماكحأ» ىف ىبايرفلا هاورو ,



 ةريره يبأ ثيدح نيديعلا ةالص باب ٤ ةالصلا باتك  ؟

 ي . ديع مْوَي يف ٌرطم مهباّصأ ْمُهْنأ : هلع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو)
 يف نأل : (نّيَل دانسإب َدْواَد وبأ اور . دجسملا يف ديعلا ةالص یک

 . '"فیعض دانسإب مكاحلاو هجام نبا هاورو « الوهجم 7 هداتسإب ....

 ىلإ جورخلا ديعلا ةالص ىف لضفألا له : نيلوق ىلع ءاملعلا فلتخا دقو

 ؟ اعساو ناك اذإ دلبلا دجسم ىف ةالصلا وأ « ةنابجلا

 الو « هيف اولص « ًاعساو دلبلا دجسم ناك اذإ هنأ يعفاشلا لوق يناغلا

 قلو رمأ اذلو ؛ عامتجالا بلط جورخلا يف ةلعلا نأب يضقي همالكف ؛ نوجرخي

 كلذلو ؛ لضفأ وهف دجسملا يف كلذ لصح اذإف ؛ رودخلا تاوذو قتاوعلا جارخإب

 بهذ اذه ىلإو . اهفارطأ قيضو اهدجسم ةعسل ؛ نوجرخي ال ةكم لهأ نإف

 ظ لضفأ دجسملا يف ةالصلا : اولاق ؛ ةعامجو ىيحي مامإلا

 عستا ولو« لضفأ ةنابجلا ىلإ جورخلا نأ ؛ كلامو ةّيوداهلل لوألا لوقلاو

 الإ دجسملا يف لصي ملو ‹ كلذ ىلع غي هتظفاحم مهتجحو « سانلل دجسملا

 م هنإف ؛ مالسلا هيلع يلع لوقلو ,. لضفألا ىلع الإ هيي ظفاحي الو ءرطملا رذعل

 ار

 )١( دواد يبأ دنس نع مكاحلاو هجام نبا دانسإ فالتخا مهوي ليلعتلا عم جيرختلا اذه !!

 ؛  ةورف يبأ نب ىلعألادبع نب. ىسيع همساو  لوهجملا لجرلا ىلع هرادم نإف ؛ دحاو هنأ عقاولاو

 ظ : «بيرقتلا» ىف لاق
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 : لاقف مكاحلا ىلع اذه يفحخو

 !! يبهذلا هقفاوو « «امهطرش ىلع حيحص»
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 ةريره يبأ ثيدح - ۸ نيديعلا ةالص باب ٤١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ‹دجسملا يف تيلصل ةنسلا هنأ الول : لاقو ديعلا ةالصل ةنابحلا ىلإ جرخ هنأ يور

 ةنابجلا يف ناك نإف : اولاق . دجسملا يف سانلا ةفعضب يلصي نم فلختساو

 . ددرت هيفف ًافوقسم ناك نإو « لضفأ هيف ةالصلاف ؛ فوشكم دجسم

 ‹ راطفإلا ديع ريبكت امأف « ريهامجلا دنع عورشم نيديعلا يف ريبكتلا : ةدئاف

 « [186 : ةرقبلا] (مكاده ام ىلع هللا اورّبكتلو# : ىلاعت هلوقل ؛ رصانلا هبجوأف

 . نيلوق ىلع هيف فلتخم لوهجم هتقوو « ةنس هنأ رثكألاو

 هيف ركذو « ةبطخلا أدتبم ىلإ ةالصلل مامإلا جورخ دنع نم هنأ رثكألا دنعف

 ‹ ثيدحلا ةمئأ اهلوادت ةنس هذه : مكاحلا لاق نكل , امهفعضو نيثيدح يقهيبلا

 . "'ةباحصلا نم هريغو رمع نبا نع ةياورلا هب تحص دقو

 لك فلخ اهموي رصع ىلإ لاوش نم ةليل لوأ برغم نم هنأ رصانلل يناثلاو
 . ةالص

 نم غرفي ىتح وأ « ىلصي ىتح وأ « مامإلا جورخ ىلإ يعفاشلا دنعو
 . هنع لاوقأ ؛ ةبطخلا

 ناك هنأ ناملس ىلإ هدانسإب يقهيبلل «تاقوألا لئاضف» يفف هتفص امأو

 مهللا  ًاريثك : لاق وأ  «اريبك ربكأ هللا « ربكأ هللا : اوربك : لوقيو ريبكتلا مهملعي

 يف جرخي ناك هنأ : رمع نبا نع عفان نع نالجع نبا نع (۲۹۸/۱) مكاحلا جرخأ مث )١(

 . نسح دنس اذهو . ىلصملا يتأي ىتح ربكيف . دجسملا نم نيديعلا

 يتأي ىتح ريبكتلاب هتوص عفري ناكو . . . : ظفلب هجولا اذه نم (18/7) يقهيبلا هاورو
 . مامإلا ىتأي ىتح رکيو ؛ ىلصملا
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۸ نيديعلا ةالص باب - 1 ةالصلا باتك ۲

 كل نوكي وأ ء دلو كل نوكي وأ ٠ ةبحاص كل نوكت نأ نم لجأو ىلعأ تنأ

 انل رفغا مهللا « اريبكت هربكو « لذلا نم يلو كل نوكي وأ « كلم ا يف كيرش

 يف هللا اوركذاو» : ىلاعت هلوقل رصانلا ًاضيأ هبجوأف رحنلا ديع ريبكت امأو -

 ىلع للا اوربكتل مكل اهرخس كلذك# : هلوقلو ء["٠ ۲ : ةرقبلا] * تادو دعم مايأ

 . هللاب روصنملا هقفاوو « [۷ : جحلا] «مكا ده ام

 هصح نم مهو ءاسنلاو لاجرلل ةدكّوم هنس هنأ ىلإروهمجلا بهذو

 "لاخلا

 نود تقوب صتخي ال هنأ ةباحصلا نع راثآلاو ةميركلا ةيآلا رهاظف هتقو امأو

 مهنمو « ًاقلطم ةالصلا بيقعب هصخ نم مهنمف ؛ ءاملعلا فلتخا هنأ الإ « تقو

 نود ةعامجلاب هصخ نم مهنمو « لفاونلا نود ضئارفلا بيقعب هصخ نم

 ىرقلا نود راصمألابو « رفاسملا نود ميقملابو « ةيضقملا نود ةادؤملابو « ىدارفلا

 موي حبص نم : لوألا يف ليقف « ًاضيأ فالخ هيفف هؤاهتناو هؤادتبا امأو
 . هرصع نم : ليقو « هرهظ نم : ليقو « ةفرع

 : حيحص هذنسو 5 )۳۱7/۳( ( هدنس)» يف يقهيبلا هاور اذكو )۱(

 نك ءاسنلا نأ : ةيطع مأ ثيدح ىفف ؛ لب هدهع يف رمألا هيلع ناك ال فلاخم اذهو (۲)

 يلايل زيزعلادبع نب رمعو نامثع نب نابأ فلخ نربكي ءاسنلا نكو : ًاقيلعت يراخبلا دنعو
 ..دجيبملا يف :لاجرلا عم قيرشتلا

 . «نيديعلا» يف ايندلا يبأ نبا هلصو
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 ةريره يبأ ثيدح - ۸ نيديعلا ةالص باب - ٤ ةالصلا باتك  ؟

 . هرهظ ىلإ : ليقو « قيرشتلا مايأ رخآ ىلإ : ليقو « هثلاث رهظ ىلإ : يناثلا يفو

 درو ام حصأو « حضاو ثيدح كلذ يف لي هنع تبثي ملو ‹ هرصع ىلإ : ليقو

 مايأ رخآ ىلإ ةفرع موي حبص نم هنأ دوعسم نباو يلع لوق ةباحصلا نع هيف

 "رذنملا نبا امهجرخأ . ىنم

 "يحص دنسب ناملس نع قزارلا دبع هاور ام هيف درو ام حصأف هتفص امأو

 هاجس ينعم نب داحس نک قور كفو. اک کا هللا + رکا هللا + اووبك لاق

 ةريثك تافص حرشلا ىفو . دمحلا هللو : هيف دازو « يعفاشلل لوقو « ىليل يبأ نباو

 قالطإو ءرمألا يف ةعسوتلا ىلع لدي وهو « ةمئألا نم ةدع نع تاناسحتساو

 ظ "كلذ يضتقي ةيآلا

 ؛ ريبكتلا ةيعورشم يف رحنلا ديعو « راطفإلا ديع ريبكت نيب قرف ال هنأ ملعاو
 . رحنلا ديع ريبكت وه اغإ سانلا دنع فورعملا ناك نإو « كلذ ىف ةلدألا ءاوتسال

 « تامولعملا مايألاو تادودعملا مايألا يف ركذلاب ةيآلا يف رمألا درو دقو

 : نالوق ءاملعللو

 مكاحلاو « - (۲۲۲/۲) «ةيارلا بصن» يف امك - ةبيش يبأ نبا : يلع نع هجرخأو )01(

 . رصعلا دعب ربكي مث : هرخآ ىفو ؛ حيحص دنسب )۳۱٤/۳( يقهيبلاو « (۲۹۹/۱)

 . فيعض وهو « بانج وبأ هيفو ؛ مكاحلا : دوعسم نبا نع هجرخأو

 . رحنلا موي نم رصعلا ةالص ىلإ رّبكي ناك هنأ : دوعسم نبا نع فورعملاو

 هللا» < لوقي ناك ةتأ هيفو ؛ حيحص امهدحأ هنع نيدنسب (Y/Y) ةبيش ىبأ نبا هاور

 . «دمحلا هللو ربكأ هللا ربكأ هّللاو هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا « ربكأ

 . «حتف» (۲)

 . رمع نبا نع هانعم اقيلعت يراخبلا ىورو (۳)
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 ةريره يبأ ثيدح 4 نيديعلا ةالص ساب 5 ةالصلا باتك ۔ ۲

 تامولعم او « قيرشتلا مايأ تادودعملا مايألاف « نافلتخم امه : لوقي نم مهنم

 نبا جرخأو « هريغ هلصوو : ًاقيلعت سابع نبا نع يراخبلا هركذ . رشعلا مايأ

 مويو ةيورتلا مويو ةيورتلا '"'مايأ لبق يتلا تامولعملا نإ : سابع نبا نع هيودرم
 ديعلا موي لاخدإ هرهاظو « حيحص هدانسإو . قيرشتلا مايأ : تادودعملاو « ةفرع

 تامولعملا نإ : ًاضيأ سابع نبا نع ةبيش يبأ نبا ىور دقو « قيرشتلا مايأ يف
 ظ 1 هللا م اورك ذيو# : هلوقل ؛ يواحطلا هحجرو . هدعب مايأ ةثالثو رحنلا موي

 رعشت اهنإف « [۲۸: ححلا] (ماعنألا ةميهب نم د ام 5 تامولعم مايأ

 تنا . "ارحنلا مايأ دارملا

 ؛ تادودعم : قيرشتلا مايأ الو « تامولعم : رشعلا 4 ةيمست عنمي ال اذهو

 يف هللا اوركذاو# : ىلاعت هلوقل ؛ هيلع قفتم « تادودعم : قيرشتلا ةيمست لب

 اقيلعت رمع نباو ةريره يبأ نع يراخبلا ركذ دقو « ۲٠۴[ : ةرقبلا] تادو دعم مايأ

 . امهريبكتب سانلا ربكيو « ناربكي « رشعلا مايأ قوسلا ىلإ ناجرخي اناك امهنأ

 ريبكتلا كلذب نولوقي انخياشم ناك : يواحطلا لاق « كلذ ىقهيبلاو يوغبلا ركذو

 . ًاعيمج رشعلا مايأ

 موي يف بايطألا دوجأب بيطتلاو « بايثلا نسحأ سبل بدني : ةا ةدقاف

 نم مكاحلا هجرخأ امل ؛ دجي ام نمسأب ةيحضلا ىحضألا يف ديزيو « ديعلا

 )١( «حتف» موي .
 يهو ؛ د تامواعلاو تاكد مايألا نأ ىلإ بهذو « (7070/177) مزح نبا 5 اذكو 5
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 دره یا تيد 38 نيديعلا اص ناد ا ةالصلا باتك ٠

 ام دوجأ سبلن نأ نيديعلا يف كلي هللا لوسر انرمأ : لاق « طبسلا نسحلا ثيدح

 « ةعبس نع ةرقبلا ؛ دجن ام نمسأب يحضن نأو , دجن ام دوجأب بيطتن نأو « دجن
 هجارخإ دعب '''مكاحلا لاق « راقولاو ةنيكسلاو ريبكتلا رهظن نأو « ةرشع نع روزجلاو
 ثيدحلل تمكحل ؛ اذه قاحسإ ةلاهج الول : ""خزرب نب قاحسإ قيرط نم

 يف هركذ ؛ نابح نبا هقثوو يدزألا هفعض دقف ؛ لوهجمب سيل : تلق . ةحصلاب

 . («صيخلتلا»

)۱( )€/°(. 

 . «ناسللا» يف امك « ميج اهدعب « ءارلا نوكسو « يازلاو ةدحوملا مضب وهو - حص - جرزب نبا )۲(

 . فعض هيفو « ًاضيأ حلاص نب هللادبع هيفو ؛ (۲۳۱ - ۲۳۰/۲) «كردتسملا» يف ثيدحلاو

 ىف ثيدحلا ركذ دقف ؛ «نازيملا» ىف امأ ! «. . . ةلاهج الول» : هلوق ىلع مكاحلا قفاو يبهذلاو

 ! «يدزألا هفعض»
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح 454 ٠ فوسكلا ةالص باب ةالصلا باتك  ؟

 فوسكلا ةالص باب ۔ ٥

 ىلع سمسا تفَسَكْنا : لاق هنع هللا يضر ةبُعش نب ةريغملا نَع 4

 تؤم ُسْمّشلا تّفّسكنا : سانلا لاقف « ميهار تام مْ لي هللا لوُسَر دُهَع
 a سمشلا نإ» : ل هللا لوُسر ناف ارا

 ىّتح « اوُلَصو هللا اوُعداف امُهومُْيَأَر اذإف ؛ هتايحل الو « دَحَأ تول ناقسکني

 . «يلجنت ىتح» : يراخُْبلل ةياور يفو « ِهْيَلَع َقَفَتُم . « «فشكنت

 دهع ىلع سمشلا تفسكنا : لاق هنع هللا يضر ةبعش نب ةريغملا نع)

 ةرشاعلا يف هتومو « مالّسلا هيلع هنبا : يأ ؛ (ميهاربإ تام موي قي هللا لوسر

 : ليقو « هنم نولخ رشعل ءاثالثلا موي لوألا خيبر يف : دواد وبأ لاقو « ةرجهلا نم ١

 هللا لوسر لاقف « ميهاربإ تول سمشلا تفسكنا : سانلا لاقف) "7ةعبارلا ىف

 نافسكني ال ؛ هللا تايآ نم ناتيآ ّرمقلاو سمشلا ّنِإ») مهيلع ًادار : يأ : (

 « ملسم ظفل اذه : (اوُلصو هللا اوُعداف امهومّكْيَأَر اذإف ؛ هتايحل الو « دحأ تْوَل
 ف ظفللا اذه سيل : («فشكنت ىتح) «هللا اوعداو اولصف» : يال ظفلو

 ‹ فاكلا حتفب - سمشلا تفسك : لاقي : (هيلع قفتم) ملسم يف وه لب ؛ يراخبلا

 . تفسخناو - ًاردان مضتو « ءاخلا حتفب  تفسخو تفسکناو - ًاردان مضتو

 صتخي وأ ءرمقلاو سمشلا يف نالمعتسي له ؛ نيظفللا يف ءاملعلا فلتخاو

 اس

 : «مالسإلا لبق برعلا ميوقت يف ماهفألا جئاتن» ۴ يكلفلا اشاب دومحم ةلاسر نم ملعي» )01

 يف ةيداليم 777 ةنس رياني ۲۷ مويل قفاوملا ٠ ١ ةنس لاوش ۲۹ نينثإلا موي فوسكلا عقو هنأ

 . ٠١( :/ه) «ىلحلا» ىلع قيلعتلا : «احابص ٠٠١ ةقيقدلاو ۸ ةعاسلا
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح 84 فوسكلا ةالص باب ٥ ةالصلا باتك ۲

 يف دروو ‹ رمقلا ىلإ فوسخلا ةبسن نآرقلا يف تبث دقو ؟ امهنم دحاوب ظفل لك

 تبثو «امهيلإ فوسكلا ةبسن يف تبث امك « سمشلا تفسخ ثيدحلا

 « نافسخني رمقلاو سمشلا : امهيف لاقيف ؛ امهيلإ نيبوسنم امهلامعتسا
 ةهج ىلع رمقلا ىلإ فوسكلا ةبسن ثيداحألا يف دري مل يذلا امنإ « نافسكنيو

 سيما فركلا دره جهت ارعا لامغعسا لذيذه ىلعو دا رغتالا

 امهب لاقي : ليقو « حصفأ هنإ : يرهوجلا لاقو « بلعث هراتخاو « رمقلاب فوسخلاو

 . امهنم لك يف
 . رخأ لاوقأ كلذ ىفو « ناصقنلا : فوسخلاو « داوسلا ىلإ ريغتلا : ةغل فوسكلاو

 اهفوسك موي ريغ يف تفسك اهنأل ؛ ميهاربإ تول تفسك اهنإ : اولاق امنإو

 وه اغإ : اولاق اذلف ؛ قفتي داكي ال عبارلا وأ ء رشاعلا يف اهفوسك نإف ؛ داتعملا

 ناتمالع امهنأ مهربخأو ‹ كلذ هلي مهيلع درف « ميظعلا بطخلا اذه لجأل

 نم هدابع فيوخت ىلع هتردقو « ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلادلا تامالعلا نم

 . هتوطسو هسأب

 (افيوخت الإ تايآلاب لسرن امو# : ىلاعت هلوق نم ذوخأم ثيدحلاو
 . [59 : ءارسإلا]

 . نيرمألا نيب قرف ال هنأ نايب « كلذ اوعدي مل مهنأ عم  «هتايحل» : هلوق ىفو

 دارملا نأك وأ ؛ هتومل نافسكي ال كلذك « دحأ ةايحل امهفوسكب نولوقت ال مكنأ امكف

 فوسكب صاخ مالكلا نأ عم  رمقلا ركذ مث « هوحنو هضرم نم هتحص هتايح نم

 . كلذ يف دحاو نيرّينلا مكح نأ نايبلاو ةدافإلا يف ةدايز - سمشلا
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 ةركب يبأ ثيدح فوسكلا ةالص باب - ٠6 ةالصلا باتك ١

 ىتأيو « ءاعدلاو ةالصلا نم كلذ ةيؤر دنع عرشي ام ىلإ دابعلا دشرأ مث

 . ةالصلا ةفص

 راصحنال ؛ ةدكؤم ةنس هنأ ىلع روهمجلا هلمح هنأ الإ بوجولا ليلد رمألاو .

 ظ . تاولصلا سمخلا ىف تابجاولا

 . اهبجوأ هنأ ةفينح يبأ نع لقنو « اهنوجوب «هحيحص» يف ةناوع وبأ حرصو

 اهنأ ىلع لدف « فوسكلا فاشكنا ةالصلاو ءاعدلا تقو ةياغ هلي لعجو

 رصتقي لب ؛ اهمتي الف ؛ ةالصلا ىف وهو تلجنا اذإف ؛ ءالجنالاب ةالصلا توفت

 . ةالصلا متي هنأ لدف . تلجنا دقو مّلَسَف : ملسمل ةياور يف نأ الإ« لعف ام ىلع

 ديقت اهنإف ؛ تاولصلا رئاس ىلع سايقلا هديؤيو / ءالخنالا لصح دق ناك نإو

 ا وهما بهذ هلا تاقوألا

 : (يراخبلل ةياور يفو) ةهاركلا تاقوأ ادع ام ةفينح يبأو دمحأ دنعو

 . دحاو ىنعملاو ‹ «فشكنت» : هلوق ضوع : («ىلجنت ىتح») ةريغملا نع : يأ

 فشكني ىّتح « اوُعداو اوُلَّصَف» : ةركب يبأ ثيدح ْنم يراَخُبْللَو

 ظ . (مكب ام

E : 7 ي ا : n 
 ام فشكني ىتح .اوعداو اولصف» : ةركب يبأ ثيدح نم يراخبللو)

 ‹ «فشكي» : هظفلو ؛ فوسكلا باب ىف ىراخبلا هقاس ثيدح لوأ وه : («مکب

 فها



 ةشئاع ثيدح _ ١ فوسكلا ةالص باب 5 ةالصلا ںاتك ۔ ۲

 . رمقلا وأ« سمشلا فوسك نم مكب لح ام عفتري : دارملاو

  0١قو يبتلا نأ : اَهْنَع هللا يضر ةشئاَع ْنَعَو -

 قفَتُم . تادجّس عبرا نیتعکر يف تاّعكر عبْرأ ىلصف ؛ هتءارقب فوُسكلا

 ةعماج ةالّصلا : يداي ًايدانُم َثَعَبف : هَل ةياور يفو « ملم ظفل اذهو « هّيَلَع .

 فوسكلا ةالص يف رهج غلي يبنلا نأ : اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 عبرأو نيتعكر يف) اهلوق ليلدب « تاعوكر : يأ : (تاعكر عبرأ ىلصف هتءارقب
 . (ملسم ظفل اذهو , هيلع قفتم . تادجس

 فوسك دارملاو « فوسكلا ةالص يف ةءارقلاب رهجلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا
 رهجف أرق مث : لاقو . سمشلا تفسخ : ظفلب دمحأ هجرخأ امل ؛ سمشلا

 نبا جرخأ دقو « ينطقرادلاو يواحطلاو يذمرتلا ًاضيأ رهجلا جرخأ دقو « ةءارقلاب

 « فوسكلا ةالص يف ةءارقلاب رهجلا « ًاعوفرم مالّسسلا هيلع يلع نع هريغو ةميزخ

 : ةعبرأ لاوقأ كلذ يفو

 ثيدحلا اذهل ؛ رمقلاو سمشلا فوسك يف ًاقلطم ةءارقلاب رهجي هنأ : لوألا

 هللا ىلص هعمجل ؛ هلثم رمقلاف « سمشلا فوسك ىف ًادراو ناك نإ و وهو « هريغو

 : يأ ؛ «امهومتيأر اذإف» : لاق ثيح مكحلا يف امهنيب ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 . اهوحنو « ةالصلا ةيفيك ىف امهؤاوتسا لصألاو « «اوعداو اولصف» نيتفساك

 . نيرخآو رذنملا نباو ةميزخ نباو ةفينح يبأو قاحسإو دمحأ بهذم وهو

 نم ًاوحن ًاليوط ًامايق ماق لي هنأ : سابع نبا ثيدحل ًاقلطم رسي : يناثلاو

 هنأ : سابع نبا نع يراخبلا قلع دقو .. ركذ اب هردقي مل رهج ولف « ةرقبلا ةروس

 ففي



 سابع نبأ ثيدح 4 2 فوسكلا ةالص باب 6 ةالصلا ںاتک  ؟

 نم يقهيبلا هلصوو افرح هنم عمسي ملف فوسكلا يف غدي يبنلا بنجب ماق

 ناك سابع نبا نأ لمتحي هنأب لوقلا فعضيف  ةيهاو اهديناسأ 6 ةثالث

 0 . ةءارقلاب هرهج عمسي ملف ل

 امک خلل هنع نيرمألا تول ؛رارهالاو ريدا ني امف مخ تأ :كيلاعلا

 ٠ . نيلوقلا ةلدأ نم تفرع

 نم ةيفنحلا ادع ن وهو «رمقلا يف رهجيو سمشلا يف رسي هنأ : عبارلا

 مدقت امو« سمخلا تاولصلا ىلع أسايقو « سابع نبا ثيدحب ًالمع ؛ ةعبرألا
 . هولاق ام ضهنأ اقلطم رهجلا لهأ ليلد نم

 ةعكر لك يف : ناتعكر فوسكلا ةالص ةفص نأ بابلا ثيدح دافأ دقو
 يف فالخلا *!عبارلا ثيدحلا حرش يف يتأيو « ناتدجس ةعكر لك يفو « ناعوكر

 ايدانم) للي يبنلا يأ : (ثعبف) ةشئاع نع ملسمل : يأ : (هل ةياور يفو) كلذ
 لوعفم هنأ ىلع لوألاف « ةعماج: و ةالصلا : بصنب : انما ةالصلا : يداني

 ىلع امهعفر زوجيو « لاحلا ىلع يناثلاو «- اورضحا : يأ - فوذحم لعف

 . رخأ ريداقت هيفو « ربخلاو ءادتبالا

 رمألا دري ملو , اهل عامتجالل ظفللا اذهب مالعإلا ةيعورشم ىلع ليلد وهو

 ظ . ةالصلا هذه ىف الإ هي هنع ظفللا اذهب

 ىلع سُمشلا تفّسَحنا : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نحو - 1

 مث « ةرقبلا ةروُمس ةءارق نم اون ًاليوَط ًاماَيق َماََف « ىلّصَ 1 : هللا لوسر هع

 عكر مث « لوألا مايقلا َنوُد وهو « ًاليوط امايق َماَقَ عفر مث« اليوط اعوکُر عكر

 . (رشانلا) . ةحفصلا هذه يف عقاولا وهو « )٤۷۲( انبيترتب همقر (#)

YA 



 سابع نبأ ثيدح _ 4" فوسكلا ةالص باب ةالصلا باتك  ؟

 وهو . ًاليوط ًامايق ماَق مث . دَجَس مث .لّوألا عوكرلا نود وهو « ًاليوظ ًاعوكر
 ماَقف عفر مث « لوألا عوكُرلا نوُد وهو  اليوط اعوكر عكر مث « لوألا ماّيقلا نود

 عوكرلا نود وهو « ًاليوط ًاعوكر عكر مث « لوألا مايقلا نود وهو « اليوط امايق

 بطخف رسشلا تلجنا دقو , فرصنا مث« دَّجّس مث« هَسأر عفر مث« لوألا

 تفّسك نيح یلص : ملسل ةياور يفو « يراخُبلل ظفللاو هيلع قفتُم 2م . سانلا

 . تادَجَس عبرأ يف تاعكر يناَمُث سمشلا

 لوسر ٍدُهَع ىلع سْمشلا تَقَسحنا : لاق امنع هللا يضر سابع نا نَعو)

 أعور مكر مث ةر روس ةءارق نم اوخن ًالبوط اما مََف « ىلع لولا
 « ًاليوط ًاعوكر عكر مث لوألا مايقلا نود وهو ء اليوط ًامايق مَ عر مث . اليوط
 « لوألا ما نود وهو ؛ اليوط امايق ماق مث ‹ دجس مث لوألا ل نود وهو

 وهو  اليوط ًامايق ٌماَقف عفر مث« لوألا عوكرلا نوُد وهو « اليوط اعوكر عكر مث

 عقر مث «لّوألا عوكرلا نود وهو « اليوط اعوك عكر مث« لوألا مايقلا نود

 هيلع َقفَتُم . سانلا بطخف سمشلا تلجنا دقو , فرصا مث « دس مث « ُهّسْأَر

 فوسكلا ةالص نأ ملعاو , بيقعتلا ءافلا رهاظ ؛ ىلصف : هلوق : (يراَخُبلل ظفللاو

 قافتاب ةنس يهو « مهريغو دواد وبأو ناخيشلا اهركذ « ةريثك هوجو ىلع تيور
 « اهبوجوب «هحيحص» ىف ةناوع وبأ حرص هنأل ؛ رظن قافتالا ىوعد يفو < ءاملعلا

 . اهباجيإ ةفينح ىبأ نع مدقتو ‹ ةعمجلا ىرجم اهارجأ هنأ كلام نع يكحو

 . ىدارف : نورخآ لاقو . ةعامج ىف نست اهنأ ةعامجو ىعفاشلا بهذمو

 ظ .:ةعابج اهل هلو لعق نم ةسيدصلا ثيداحألا نئوألا ةجحو

۲4 



 سابع نبا ثيدح - ۲ فوسكلا ةالص باب 6 ةالصلا باتک  ؟

 ناتءارقو نامايق ةعكر لك يف : ناتعكر اهنأ روهمجلاف « اهتفص ىف اوفلتخا مث

 يداعب كلام اهيلإ ب بهذ ةيفيكلا هذهو « اهريغك ناتدجس دوجسلاو ناعوكرو

 . نورخأو ثيللاو

 لاق « نآرقلا اهيف أرقي هنأ ىلع ليلك ةرقبلا ةو ةءارق نم ًاوحن : : هلوق يفو

 اوفلتخاو « ةحتافلا ةعكر لوأ نم لوألا مايقلا يف أرقي هنأ ءاملعلا قفتا : يوونلا

 . اهتءارقب الإ ةالصلا حصت ال اهنأ كلامو انبهذمو « يناثلا مايقلا يف

 نم ءيش يف رأ مل : فنصملا لاق ؛ عوكرلا لوط ةيعرش ىلع ليلد هيفو

 عورشملا امإو ‹ هيف 4 ال هنأ اوقفتا ءاملعلا نأ الإ هيف عي هلاق ام نايب قرطلا

 . امهريغو ريبكتو حيبست نم ركذلا هيف

 ال . دوجسلا هبقعي يذلا مايقلا نأ ىلع ةلالد « لوألا نود وهو : هلوق يفو

 : رباج ثيدح ىف ملسم ةياور ىف عقو دق ناك نإو « لوألا نود هنأو « هيف ليوطت

 . اهب لمعي الف ؛ ةذاش اهنإ : يوونلا لاق نکل« كلذ لاطأ هنأ

 :دوجسلا ۴ يذلا لادتعالا لوطي ال هنأ ءاملعلا عامجإ يضاقلا لقنو

 . ةنينأمطلا ةدايز ةلاطإلاب دارأ هنأب ةياورلا هذه لوأتو

 ةياور يف هتلاطإ تتبث ب دق هنكلو . دوجسلا لوط ةياورلا هذه يف ركذي ملو

 . ملسم دنع ورمع نبا ثيدحو « يراخبلا دنع ىسوم يبأ

 هنإ : - ىعفاشلل صوصنملا وهو  انباحصأ نم نوققحملا لاق : يوونلا لاق

 تيا نم نكاسلا| دراج وا يدا کاب ایسا تینا هن

۰ 



 سابع نبا ثيدح 2" فوسكلا ةالص باب 6 ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 : رباج ثيدح نم ملسم ةياور يفو « طق ةالص يف دجسي ام لوطأ ناك : ةرمس

 . ثيدحلاب ملعلا لهأ مزج هبو « هعوکر نم وحن هدوجسو

 كل انبر : هبيقع لوقي مث « هدمح نمل هللا عمس : عوكر لك بيقع لوقيو

 . هرخآ ىلإ . . . دمحلا

 ةلاطإ رباج ثيدحل ملسم ةياور يف عقو دقف ؛ نيتدجسلا نيب سولجلا لوطيو
 الإ قرطلا نم ءيش ىف هيلع فقأ مل: فنصملا لاق « نيتدجسلا نيب لادتعالا

 . ٌدودرم هتلاطإ مدع ىلع قافتالا يلازغلا لقتو « اذه يف

 ةلاطإ ىلع ليلد « لوألا مايقلا نود وهو ؛ اليوط ًامايق ماق مث : هلوق يفو

 ةياور يف درو دقو « ىلوألا ةعكرلا يف مايقلا نود هنكلو « ةيناثلا ةعكرلا يف مايقلا

 . نارمع لآ أرق هنأ ةورع نع دواد نا

 لوطأ نوكت  اهعوكرو اهمايقب  ىلوألا ةعكرلا نأ فالخ ال : لاطب نبا لاق

 ظ . اهعوكرو اهمايقب ةيناثلا ةعكرلا نم
 مايقلا نم رصقأ امه له ؛ هعوكرو ةيناثلا نم لوألا مايقلا يف فلتخاو

 ىنعم مهف فالخلا اذه ببسو : ليق ؟ءاوس نانوكي وأ هعوكرو ىلوألا نم يناثلا

 ؛ عيمجلا ىلإ عجري وأ « ةيناثلا نم لوألا هب دارملا له ؛ لوألا مايقلا نود وهو : هلوق

 ؟هلبق يذلا نود مايق لك نوكيف

 ‹ فوسكلا ةالص دعب ةبطخلا ةيعرش ىلع ليلد « سانلا بطخف : هلوق يفو

 . ثيدحلا ةمئأ رثكأو يعفاشلا بهذ اهبابحتسا ىلإو

5١ 



 سابع نبا ثيدح فوسكلا ةالص باب ٥ .ةالصلا اتك ۔ ۲

 ثيداحألاب بَّقُعُنو . لقنت مل اهنأل ؛ فوسكلا يف ةبطخ ال : ةيفنحلا نعو ٠

 دصق لب ؛ ةبطخلا هب دصقي مل هلي هلعف يذلا نأب لوقلاو . ةبطخلاب ةحرصللا

 : يراخبلا ةياور نأب ٌبَقَعَتَم « دحأ توم ببسب فوسكلا نأ دقتعا نم ىلع درلا
 يراخبلل ةياور يفو « هلوسرو هدبع هنأ دهش : ةياور يفو « هيلع ىنثأو هللا دمحف

 مان ظفل يفو « ةبطخلا دصاقم هذهو « كلذ ريغو رانلاو ةنجلا لاوحأ ركذ هنأ

 هللا دمحف ؛ سانلا هي هللا لوسر بطخف : تلاق ءامسأ نع ةمطاف ثيدح نم

 يف هتيرأ دقو الإ  هتيأر نكأ مل ءيش نم ام ؛ دعب امأ» : لاق مث « هيلع ىنثأو

 روبقلا يف نونتفت مكنأ يلإ يحوأ دق هنإو ءرانلاو ةنجلا ىَتح . اذه يماقم

 ىتؤيف - ءامسأ تلاق كلذ يأ يردأ ال  لاجدلا حيسملا ةنتف - لثم وأ  ًابيرق

 يأ يردأ ال  نقوملا وأ « نمؤملا امأف ؟لجرلا اذهب كملع ام : لاقيف مك دحأ

 ‹ ىدهلاو تانيبلاب انءاج هللا لوسر دمحم وه : لوقيف  ءامسأ تلاق كلذ

 منف ‹ هب نمؤت كنأ ملعن انك دق من : لاقي مث« تارم ثالث ؛ انعطأو انبجأف

 ةياور يفو) ةدايز اهيف ظافلأب ةبطخلا يف ىرخأ ةياور ملسم ىفو . «احلاص

 سمشلا تفّسك نيح) كلي يبنلا : يأ : (ىلص) سابع نبا نع : يأ : (ملسل
 لك نأل نيتعكر يف : "(تادجس عبرأ يف) تاعوكر : يأ : (تاعكر ينامث

 يف لصحيف « تاعوكر عبرأ ةعكر لك يف عكر هنأ دارملاو « ناتدجس اهل ةعكر

 ثيدحلا نإف ؛ هنع اهريغو سابع ¿ نبا نع اهابق ىتلا ةياورلل اهتفلاخل ؛ ةذاش ةياورلا هذه )١(

 نب بيبح اهدنس يفو ؛ هذه الإ ؛ ةعكر لك يف نيعوكرلا تركذ اهلك « هنع قرط عبرأ نم درو

 ظ . هنعنع دقو « سلدم وهو ؛ تباث يبأ

 . «فوسكلا ةالص ةفص» يف كلذ تنيب دقو « يقهيبلاو نابح نبا هلع هبو

 فض



 ىبأو رباجو ىلع ثيداحأ 476 47/8  فوسكلا ةالص باب 6 ةالصلا باتك  ؟

 ةفئاط تبهذ ةفصلا هذه ىلإو تاعوكر ينامث نيتعكرلا

 ٣ كلذ ّلثم هنع هللا يضر يلع ْنَعَو .

 ى لل لثم) هنع ملسم جرخأو : يأ : (هنع هللا يضر يلع نعو)

 . سابع نبا ةياور لثم

 . تادّجّس عبْرَأب تاَعكَر تس یلص هنع هللا يضر رباج نع ُهَلَو - 4

 : يأ : (ىلص) هللا دبع نبا : (هنع هللا يضر رباج نع) ملسمل : يأ : (هلو)

 ىلص : يأ ؛ ""(تادجس عبرأب تاعكر تس) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ناتدجسو تاعوكر ثالث ةعكر لك يف نيتعكر

  - Voهنع هللا يضر ٍبْعَك نب يبا ْنَع َدْواَد يبألو 20-0008

 كلذ لثم ةيناثلا يف لَعَفَو « نْيَتدْجَس دَجَسَو تاعكر .

 ىلص يبنلا : يأ : (ىلص : هنع هللا يضر بعك نب يبأ نع "دواد يبألو)

 ةعكر لك يف ؛ تاعوكر : يأ : (تاعكر سمخ عكرف) ملسو.هلآو هيلع هللا

 نيب عاطقنالا يهو « ىرخأ ةلع هيفو . هتلع تفرع دقو « روكذملا بيبح قيرط نم وهو )١(

 . يلعو سواط

 مهولاو ؛ ةعكر لك يف نيعوكر اهيف ركذ ؛ رباج نع ىرخأ ًاقيرط هل نإف ؛ ًاضيأ ةذاش يهو (۲)
 : «بيرقتلا» ىفف ؛ ناميلس يبا نب كلملادبع نم

 . «عيطخي قودص»

 : (هصيخلت» يف يبهذلا لاقو . ظفحلا عبس وهو“ يزارلا رفعج - وبأ هيفو (۳)

 . «نيل رفعج وبأو ‹ ركنم ربخا»

 قف



 بعك نب ىبأ ثيدح ۔ ٥ فوسكلا ةالص باب - 6 ةالصلا باتك  ؟

 دجسو تاعوكر سمخ عكر : (كلذ لثم ةيناثلا يف لعفو « نيتدجس دجسو)

 فوسكلا ةالص نأ اهعومجم نم لصحي دقف ؛ ثيداحألا هذه تفرع اذإ

 دس « ةعكر لك يف تاعوكرلا ةيمك يف فلتخا اغإ ءًاقافتا ناتعكر

 . روص عبرأ فنصملا اهقاس يتلا تاياورلا عومجم

 كلامو يعفاشلا ذخأ اذهبو « ناعوكر ةعكر لك ىف ؛ ناتعكر : ىلوألا

 نباو سابع نباو رباجو ةشئاع ثيدح لد اهيلعو « مهريغو دمحأو ثيللاو

 . ةفيعض ةللعم تاياورلا يقابو بابلا يف ام حصأ وه :ربلا دبع نبا لاق ءرمع

 ةياور اهتدافأ يتلا يهو « تاعوكر عبرأ ةعكر لك يف ؛ اضيأ ناتعكر : ةيناثلاو

 . مالسلا هيلع ىلعو سابع نبا نع ملسم

 10 ثيدح لد اهيلعو « تاعوكر ثالث ةعكر لك يف ًاضيأ ناتعكر : ةشلاثلاو

 . تاعوكر سمخ ةدحاو لك يف عكري ًاضيأ ناتعكر : ةعبارلاو
 تفرغ ال ىلوألاب اودخأ ر وهم اف ©:ءاملعلا فلا « تاناورلا تفلعتتا او

 عون لكب ذخأ هنإ : «ملسم حرش» ىف يوونلا لاقو ءربلا دبع نبا مالك نم

 افلا نفس

 وهو « نسحأ دقف لعف اهيأف عاونألا نيب ريخم هنإ : نيققحلا نم ةعامج لاقو
 قيقحتلا نكلو « ىرخأ اذهو « ةرات اذه لعف هنأو « فوسكلا ددعت هنأ ىلع ىنبم

 فرغ



 سابع نبا ثيدح 57 فوسكلا ةالص باب ۔ ٥ ةالصلا باتك  ؟

 ‹ ميهاربإ ةافو موي قلي هتالص يه ؛ ةدحاو ةعقاو نع ةياكح تاياورلا لك نأ

 نبا لاق « ثالثلا روصلا تكح ىتلا ثيداحألا لالعإ ىلع نورخآلا لوع اذهلو
 يراخبلاو دمحأ مامإلاك ؛ كلذل ددعتلا نوححصي ال ةمئألا رابك : ميقلا

 . لفاوتلا رئاسك نيتعكر ىّلصُت اهنأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو « أطلغ هنوريو يعفاشلاو

 انج الإ طق و حيّرلا تّبَه ام: لاق اًمهنع هللا يضر ساَبَع نبا نَعَو 38
 رم

 . (اباذع EE وةر ا مهللا» : لاقو هير ىلع قلع يبنلا

 يناربطلاو ُيعفاشلا ُهاَوَر

 : (اثج الإ طق حيرلا تبه ام : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ةفاخلا ةدعق يهو ؛ امهيلع كرب : يأ : (هيتبكر ىلع ف يبنلا) ةثلثملاو ميجلاب

 اهلعجت الو , ةمْحَر اهلعجا ّمهللا» : لاقو) فئاخلا الإ بلاغلا يف اهلعفي ال

 : (يناربطلاو يعفاشلا هاور . «اباذع

 درو دقو « باذعلاب يتأيو ةمحرلاب يتأي ام ىلع قداص سنج مسا : حيرلا
 ؛ باذعلابو ةمحرلاب يتأت هللا حور نم حيرلا» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح ىف

 . (اهوبست الف

 اهلعجت الو  ًاحاير اهلعجا مهللا» : سابع نبا ثيدح مامت يف درو دقو

 : سابع نبا لاق « ةمحرلاب عمجلاو باذعلاب صتخي درفملا نأ لدي وهو ؛ ا

 انلسرأ ذإ# . [١؟ :رمقلا] «ًارصرص ًاحير مهيلع انلسرأ انإ# هللا باتك ىف

 « [۲۲ :رجحلا] *«حقاول حايرلا انلسرأو# « 4١[ : تايراذلا] «ميقعلا حبرلا مهيلع

 تاوعدلا» يف يعفاشلا هأور ٤١[ : مورلا] # تارشبم حايرلا لسري نأ هتايآ نمو#

o 



 سابع نبا ثيدح ۔ ٤۷۷ فوسكلا ةالص باب - . ةالصلا باتك - ۲

 ‹« باذعلا ىف ةدرفمو « ةمحرلا يف ةعومجم تءاج اهنأ نايب وهو « «ريبكلا

 ادا انا ينيج اورو محو نک لآ يلط نم تيدا ىفاس لكان

 ا e ل
 اجار سرر

 عزام تار تب هلل يف یلص هنأ هنع هللا يضر هلَعو - ۷

 ْنَع يعفاشلا ركذو . ُيَقهْيَبلا ُهاوَر تايآلا ةالص اذكه : لاقو «تاّدَجَس

 . هرخآ نود « هلم يلع

 تس ةلزلز يف ىلص هنأ : هنع هللا يضر) سابع نبا : يأ : (هنعو)

 ةعكر لك يف ؛ نيتعكر ىلص : يأ : (تادجس عبرأو) تاعوكر : يأ : (تاعكر

 يعفاشلا ركذو « يقهيبلا هاور . تايآلا ةالص اذكه : لاقو) تاعوكر ثالث

 يقهيبلا هجرخأ « تايآلا ةالص اذكه : هلوق وهو : (هرخآ نود « هلثم يلع نع

 نبا هاورو « ةرصبلا ىف ةلزلز يف كلذ ناك هنأ : ثراحلا نب هللا دبع قيرط نم

 عبرأ ةلزلز يف مهب ىلص سابع نبا نأ :ًارصتخم هجولا اذه نم ةبيش ىبأ

 بهذ اذه ىلإو « ةعامج مهب ىلص هنأ ظفللا رهاظو « اتس اهيف عكر تادجس

 ‹ نيتعكر ءاش نإو « فوسكلا ةالص لثم عازفألل ىلصي : لاقو لآلا نم مساقلا

 نكل : تلق . فوسكلا ةالصك : لاق نكلو لبنح نب دمحأ كلذ ىلع هقفاوو

 ظ . ءاش اذإ نيتعكر فوسكلا ةالص ىلصي هنأ ةلبانحلا بتك 5

 ..نسحف درفنملا ةالص اّمأو « عيمجتلا نسي ال هنأ ىلإ هريغو يعفاشلا بهذو

 . نيفوسكلا ىف الإ عيمجتلاب رمأ كلي هنأ وري مل هنأل : لاق
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 سابع نبا ثيدح - ۸ ءاقستسالا ةالص باب 5 ةالصلا باتك  ؟

 ءاقستسالا ةالص باب - 5

 نم هجام نبا جرخأ ؛ بدجلا ثودح دنع ىلاعت هللا ةياقس بلط يأ

 الإ ؛ نازيملاو لايكملا موق صقني مل» : لاق قلي يبنلا نأ : رمع نبا ثيدح

 ؛ مهلاومأ ةاكز اوعنمي ملو ‹ مهيلع ناطلسلا روجو ةنؤملا ةدشو نينسلاب اوذخأ -

 . «ءامسلا نم رطقلا اوعنم الإ

 اعضاوشت الك يبنلا جرح : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبع نبا نع - 4۷۸

 ملا ديعلا يف يلصُي امك نيتعكر ىَلَصَف « ًاعّرضتُم ًالّسرتُم ًاعشختم ؛ الذبتُم

 نباو ةناَوَع وبأو ُيذمرتلا هدي EE اورد هذه مكتبطخ ْبْطْخي

 ل يبنلا جرخ : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 بايث سبال هنأ يأ ؛ ةمجعم لاذف ةيقوفلا ةانثملاب : (الذبتم ًاعضاوتم) ةنيدلا

 : (اعشختم) ةجاحلل ًاراهظإو ًاعضاوت ؛ ةئيهلا نسحو ةنيزلا كرت دارملاو « ةلذبلا

 يف لسربعلا نم :(السرسم) د يف عوضخلاك رصبلاو توصلا يف عوشخلا
 اعضاوتم الذبتم : دواد يبأ ظفل : (اعرضتم) ةلجعلا مدعو ينأتلا وهو « يشملا

 «ةياهنلا» ىف امك ةبغرلاو لاؤسلا يف ةغلابملاو للذتلا : عرضتلاو ءاعرضتم ظ

 يبأ ظفل : (هذه مكتبطخ بطخي مل ؛ ديعلا يف يلصي امك نيتعكر ىلصف)

 يلصي امك نيتعكر ىلص مث « ريبكتلاو عرضتلاو ءاعدلا يف لزي مل نكلو « دواد
 هب ىتأ يذلا ظفللاو « ءاعدلا دعب تناك ةالصلا نأ هظفل دافأف « ديعلا 58

 ةناوع وبأو يذمرتلا هححصو . ةسمخلا هاور) كلذ يف حيرص ريغ فنصللا
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 سابع نبا ثيدح ءاقستسالا ةالص باب - 7 ةالصلا باتك  ؟

 . ينطقرادلاو لآلاو يقهيبلاو مكاحلا هجرخأو : (نابح نباو

 . لآلا بهذ هيلإو « ءاقستسالل ةالصلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو

 . طقف ءاعدلا عرش امنإو  ءاقستسالل ىلصي ال : ةفينح وبأ لاقو

 يف ديعلا ةالصك اهنإ : ةعامج لاقف « ةالصلا ةيعرشب نولئاقلا فلتخخا مث

 . سابع نبا ظفل رهاظب المع ؛ يعفاشلل صوصنم ا وهو « اهتءارقو اهريبكت
 بهذ هيلإو « كلذ ىلع ةدئاز امهل ةفص ال نيتعكر ىلصي لب : نورخآ لاقو

 اب نيلدتسم ؛ كلام لاق هبو « مالّسلا هيلع يلع نع ىوريو « لآلا نم ةعامج

 : هنأ : ميت نب دابع ثيدح نم يراخبلا هجرخأ امكو ‹ نيتعكر مهب یلص 3

 هيبشتلا دارملا نأب سابع نبا ثيدح اولوأتو « ًابيرق ىتآلا ةشئاع ثيدح هديفي

 0: سابع نبا ثيردح نم ينطقرادلا جرخأ لق هنأ هلعبيو ؛ ةفصلا يف هل ددعلا يف

 يف ناك نإو « كاتأ لهو حبسب ا ايمو یاو هنا

 . بابلا ثيدح هديب هنإف ؛ ؛ لاقم ا

 أ : يذمرتلاو دواد وبأ | ام لدتساف ةفينح وبأ امأو

 ع هيلإ ىش هنأ (هحيحص) يف ةناوع وبأ جرخأو « ءاعدلاب تیرا راجحأ دنع

 . «بر اي بر اي : اولوقو ‹ بكرلا ىلع اوثجا» : لاقف طحقلا موق

 ؛ نايحألا ضعب ىف اهكرت تبثو « نيتعكر ةالص تبث تبث هنأب هنع بيجأو

 . زاوحلا نايبل

 هئاقستسا عاونأ «يوبنلا يدهلا» يف دع دقو
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 سابع نبا ثيادح <( ءاقستسالا ةالص باب ۱ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . هتبطخو هتالصو ىلصملا ىلإ وب

 . ةبطخلا ءانثأ ربنملا ىلع ةعمجلا موي : يناثلاو -

 « ةعمجلا ريغ ىف ًادرجم ىقستسا « ةنيدملا ربنم ىلع هؤاقستسا : ثلاغلاو -

 . ةالص هيف هنع ظفحي ملو

 زع هللا اعدو هيدي عفرف « دجسملا يف سلاج وهو « ىقستسا هنأ : عبارلا -

 2. لجو

 جراخ يهو « ءاروزلا نم ًابيرق تيزلا راجحأ دنع ىقستسا هنأ : سماخلا

 ..كحسملا تاب

 ‹ ءاملا ىلإ نوكرشملا هقبس امل هتاوزغ ضعب ىف ىقستسا هنأ سداسلا

 . اهيف ىقستسا ةرم لك يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثيغأو

 ؛ هيف بطخي ال هنأ ىلإ يداهلا بهذف ؛ ءاقستسالا يف ةبطخلا يف فلتخاو

 ةهباشملا ةبطخلا يفني هنأ ىفخي ال هنأ الإ . بطخي مل: سابع نبا لوقل

 . ةبطخلل الإ هاقري ال هنأ رهاظلاو « ربنملا ىقر بلي هن

 ‹ ىتألا ةشئاع ثيدحل ؛ ةعمجلاك اهيف بطخي هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 ىلإ ةغامجو رصانلا بهذف ؟اهدعب وأ « ةالصلا لبق بطخي له اوفلتخا مث

 . لوألا
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 ةشئاع ثيدح 4 ءاقستسالا ةالص باب - 7 ةالصلا باتك ۔ ۲

 دمحأ دنع ةريره ىبأ ثيدحب نيلدتسم ؛ ىناثلا ىلإ نورخأو ىعفاشلا بهذو

 ¢ نيتعكر ىلصف :ءافسكسالل جرح ا هنأ : يقهيبلاو ةناوع هحام نباو

 . هظفل انمدق دقو « سابع نبا ثيدحب نولوألا لدتساو « بطخ مث

 نع ةاورلا ضعب ربعف « ءاعدلا وه هب أدب يذلا نأب نيثيدحلا نيب عمجو

 يدقتل يوارلاو « اهدعب ةبطخلا يف وري ملو « كلذ ىلع رصتقاو ةبطخلاب ءاعدلا
 نيب عمج اذهو . اهلبق ءاعدلا وري ملو « كلذ ىلع رصتقا ةبطخلا ىلع ةالصلا
 ظ . نيتياورلا

 يتلا ظافلألا نابأ دقو « كلذ نم قلي هنع درو ام ىرحتيف هب وعدي ام امأو

 : هلوقب ملسو هلآو هيلع هللا یلص اهب اعد

 هللا لوُسر ىلإ ساّنلا اكش : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو 4

 ًامْوَي ساّنلا دعوو« ىلصلاب هَل عِضْوَف ربثمب رَمأف ءرطملا طوُحُف و
 رّبكَف ءربنملا ىلع دَعَقَف « سمّشلا بجاح ادب نيح َجَرَخَف « هيف نوُجُرْخي
 نأ هللا ُمُكرِمَأ دقف . مكرايد بادج متْوكش مكنإ» : لاق مث هللا دمحو
 . نيملاعلا فر هلل دّمحلا» : لاق مث (مكَل بيجتُسَي نأ مك دعوو « ُهوُعْدَت

 رم

 تأ مُهّللا « ديري ام ُلَعْفَي هللا الإ هلإ ال . نيدلا مْوَي كلم  ميحّرلا نمحرلا ر مع
 ٌلَعْجاَو « ثْيَعلا انّيَلَع لزنأ « ءارقفلا نحو حل تنَأ , تنأ الإ هلإ ال هلا

 يئر ىح « لري ملف هّيدي عفر مث « «نيح ىلإ ًاغالبو ةَّوُق اَنِيَلَع تلزنأ اَم

 مث « هيدي عفار وهو « هءادر بلقو « هرهظ سانلا ىلإ َلَّوَح مث هَيطْبإ ضايب

 : توو تدع د تاس هللا انان وكر يلفت لو نالا ىلع لقا
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 ةشئاع ثيدح 89 ءاقستسالا ةالص باب 5 ةالصلا ںاتک ۔ ۲

 . دّيَج ُهُداَنسإو ‹ بيرغ : لاقو َدواد وبأ اور . ترطَمَأ مث

 خالي هللا لوسر ىلإ سانلا اكش : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 سانلا دعوو « ىلصملاب هل عضوف ربنمب رمأف) طحقلاك ردصم وهو : (رطملا طوحق
 ىلع دعقف « سمشلا بجاح ادب نيح جرخف) مهل هنيع : (هيف نوجرخي موي
 هللا دمحو ربكف) ءىش هنم بلقلا يفف الإو حص نإ : ميقلا نبا لاق : (ربنملا

 لاق : (ٌةوعدت نأ هللا مكرمأ دقف « مكرايد بالج متوكش مكنإ» : لاق مث

 («مكل بيجتسي نأ مك دعوو) 5١[« :رفاغ] «مكل بجتسأ ينوعدا# : ىلاعت

 بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو# : هلوق يفو « ىلوألا ةيآلا يف امك

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا» : لاق مث) «[186:ةرقبلا] (ناعد اذإ عادلا ةوعد

 : ةلدمحلاب لب ؛ ةلمسبلاب ةبطخلا حاتتفا مدع ىلع ليلد هيف : (ميحرلا نمحرلا

 ال ‹ نيدلا موي كلم) ديمحتلا ريغب ةبطخلا حتتفا هنأ قي هنع ة

 نحنو ينغلا تنأ ٠ تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ مهّللا . ديري ام لعفي هللا الإ هلإ

 مث « «نيح ىلإ ًاغالبو ةوق انيلع تلزنأ ام لعجاو . ثيغلا انيلع لزنأ « ءارقفلا

 ؛ هيطبإ ضايب يئر ىتح) عفرلا يف : «دواد يبأ ننس» ىف : (لزي ملف هيدي عفر
 : «دواد نأ ننس» ىف : (بلقو) ةلبقلا لبقتساف : (هرهظ سانلا ىلإ لوح مث

 ليوحت دعب مهيلإ هجوت : (سانلا ىلع لبقأ مث« هيدي عفار وهو « هءادر) لوحو
 ةباحس هللا أشنأف . نيتعكر ىلصف) ربنملا نع : يأ : (لزنو) « مهنع هرهظ

 تأي ملف « هللا نذإب : «دواد بأ ننس» يف همامت : (ترطمأ مث « تقربو تدعرف

 « كحض نكلا ىلإ مهتعرس ىأر املف « لويسلا تلاس ىّبح « هدجسم باب
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 ةشئاع ثيدح 4 ءاقستسالا ةالص باب - 5 ةالصلا باتك ١

 هللا دبع ئنأو ءريدق ءيش لك ىلع هللا نأ دهشأ» : لاقو « هذجاون تدب ىّتح

 يبأ لوق مامت نم وه : ( ديج هدانسإو ‹ بیرغ : لاقو دواد وبأ هاور) « «هلوسرو

 نإو « [* : ةحتافلا] (نيدلا موي كلم# نوؤرقي ةنيدملا لهأ : دواد وبأ لاق مث « دواد

 يدقت نسحي هنأ ىلع لدي ام ؛ سانلا دعو : هلوق يفو « مهل ةجح ثيدحلا اذه

  هذهو « ةبوتلا اومدقيو « اهوحنو ملاظملا نم اوصلختيو اوبهأتيل ؛ سانلل مويلا نييبت
 ىلاعت هللا نم اهجيرفت بلطو ةدشلا لوصح عم هنأ الإ  ًاقلطم ةبجاو رومألا

 ليئارسإ ينب نم اموق مرح هللا نإ : تايليئارسإلا يف درو دقو « كلذ قيضتي
 نيملسملا معي ؛ سانلا : ظفلو . دحاو صاع مهيف ناك هنأل ؛ مهجورخ دعب ايقسلا

 0 ٠ ىلصملا نولزتعيو « ةمذلا لهأ جارخإ عرشيف : ليق « مهريغو
 يف غلابي هنكلو ء ءاعدلا دنع نيديلا عفر ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 دقو « هسأر امهب زواجي الو < ههجو امهب يواسي ىتح « ءاقستسالا يف امهعفر

 . اءزج كلذ يف يرذنملا فنصو « ثيداحأ ةدع ىف ءاعدلا دنع نيديلا عفر تبث

 وأ « «نيحيحصلا» نم ًاغیدح نيثالث نم أوحن اهيف تعمج دق : يوونلا لاقو

 ثيدح اّمأو . «بذهملا حرش» نم ةالصلا ةفص باب رخاوأ يف اهركذو « امهدحأ

 يفن ال ةغلابملا يفن هب دارملاف ء ءاقستسالا ريغ يف نيديلا عفر يفن يف سنأ

 ىلع نيميلا لعج : يراخبلا نع يتأيف ءادرلا بلق ةيفيك اأو « عفرلا لصأ
 ةياور يفو « نيميلا ىلع لامشلا لعجو : ةميزخ نباو هجام نبا دازو . لامشلا

 هقتاع ىلع رسيألا هفاطعو رسيألا هقتاع ىلع نميألا هفاطع لعج : دواد يبأل

 ذخأي نأ دارأف ءادوس ةصيمخ هيلع ناك هنأ دواد يبأل ةياور يفو « نميألا
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 ديز نب هللادبع ثيدح 48٠  ءاقستسالا ةالص باب ۔ 5 ةالصلا باتك ١

 هقتاع ىلع اهبلق هيلع تلقث املف « اهالعأ هلعجيو اهلفسأب

 . هعم سانلا لوحو : ظفلب دمحأ هجرخأ امل ؛ هعم اولوحي نأ سانلل عرشيو

 لوحت ال : مهضعب لاقو « مامإلاب ليوحتلا صتخي هنإ : فسوي وبأو ثيللا لاقو
 وعدي نأ دارأ امل هنأ : ملسلو . ةلبقلا هلابقتسا دنعف ليوحتلا تقو اّمأو « ءاسنلا

 . يراخبلا يف هلثمو « هءادر لوحو ةلبقلا لبقتسا

 . روهمجلا لوق وهو « ناتعكر ءاقستسالا ةالص نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 امك  ةعمجلا يف ىقستسا هلي هنأب : هلوق هجوو « نيتميلستب عبرأ : يداهلا لاقو

 ‹ هيف ام ىفخي الو « تاعكر عبرأ ةلزنمب نيتبطخلاب ةعمجلاو ؛  يبارعألا ةصق يف

 الو ‹ هلبق يذلاو ثيدحلا اذه نم تفرع امك ناتعكرلا غي هلعف نم تبث دقو

 داز «- يضاملا ثيدحلا اذه هدافأ دقو  ليوحتلا عرشي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا تبهذ

 لورق ليوختتلا ترت ىلع لالدعبالا ةر فضلا

Aدير نب هلل ِدْبَع ثيدَح نم «حيحّصلا» يف ليوختلا ةّصقَو -  

 . ةءاّرقلاب اًمهيف رهج نْيعكر ىَلَص مث وُعْدَي ةلْبقلا ىلإ هّجوتَف : هيف

 ثيدح نم) «يراخبلا حيحصاا : يأ ٍ («(حيحصلا» يف ليوحتلا ةصقو)

 ضعب هيف مهو امك ناذألا يوار وه سيلو « ينزاملا : يأ : (ديز نب هللا دبع

 يف : يأ : (هيفو) هءادر بلقو ةلّبقلا لبقتساف : يراخبلا يف هظفلو « ظافحلا
 يف : (وعدي ةلبقلا ىلإ) غلي يبنلا : يأ : (هجوتف) ديز نب هللادبع ثيدح
 نيتعكر ىلص مث) « هءادر بلق : ظفل يفو « هءادر لوحو : وعدي دعب يراخبلا

 يبأ نع يدوعسملا ينربخأو : نايفس لاق : يراخبلا لاق : (ةءارقلاب امهيف رهج
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 رقابلا رفعج ىبأ ثيدح 48١ ءاقستسالا ةالص باب 5 ةالصلا باتك ۔ ۲

 ىلع لامشلاو : ةميزخ نبا داز « ىهتنا . لامشلا ىلع نيميلا لعج : لاق ركب

 ثيدحلا داريإب هيلإ فنصملا راشأف « ليوحتلا ةمكح ىف فلتخا دقو « نيميلا

 ظ ظ : هلوق وهو

 لَوَحَتَيل ؛ هءادر َلَّوَحَو : رقاّبلا رفعَج يبأ لّسْرُم نم ينطقَرادللَو ١

 نيسحلا نب ىلع نب دمحم وه : (رقابلا رفعج يبأ لسرم نم ينطقرا دللو)
 ىورو « هللا دبع نب رباجو « نيدباعلا نيز هابأ عمس « بلاط يبأ نب يلع نبا
 ةرشع عبس ةنس تامو « نيسمخو تس ةنس دلو « هريغو قداصلا رفعج هنبا هنع

 هوبأ اهيف نفد يتلا ةعقبلا يف عيقبلاب نفدو « ةنس نيتسو ثالث نبا وهو « ةئامو

 ؛ ملعلا يف رقبت هنأل رقابلا يمسو ؛ بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا هيبأ معو
 : (طحقلا لوحتيل ؛ هءادر لوحو) «لوصألا عماج» نم ىهتنا . هيف عسوت : يأ

 .. كلاح لوحتيل كءادر لوح : هل ليق « هبر نيبو هنيب ةرامأ وه : يبرعلا نبا لاقو

 ليوحتلا نأب : لوقلا يبرعلا نبا ضرتعاو « لقن ىلإ جاتحي هنأب اذه هلوق بقعتو
 ىف درو هنإ : فنصملا لاقو « هيلإ دصقي الأ لأفلا ا كارل

 ۰ . تاقث هلاجر ناپ لؤافتلا

 و ينطقرادلا هجرخأ هنإ : «حتفلا» يف فنصلا لاق

 یورو « ًارباج يقل يلع نب دمحم نأل ؛ هلصوف « رباج نع هيبأ نع دمحم نبا
 .ىلوأ وهف لاح لك ىلعو : لاق مث « هلاسرإ ينطقرادلا حجر هنإ : لاق هنأ الإ هنع

 ضعب يف « ةءارقلاب امهيف رهج : لوألا ثيدحلا يف هلوقو « نظلاب لوقلا نم

3 



 سنأ ثيدح - ۲ ءاقستسالا ةالص باب 75 ةالصلا باتك ۲

 يف رهجلا ىلع : يأ ؛ هيلع عمجم هنأ لاطب نبا لقنو « رهجي : يراخبلا تاياور

 تناك ولو « راهنلا ىف و الإ ىلصت ال اهنأ مهضعب هنم ذخأو « ءاقستسالا ةالص

 . ىفخي ال دْعُب ذخألا اذه يفو ء ًاليل اهيف رهجلو ء ًاراهن اهيف رّسأل ! ليللا ىف ىلصت
 ص

 : ةَعُمُجلا َمْوَي دجْسَمْلا لحد ًالُجَر أ نأ : هنع هللا يضر ست ْنَعَو - ۲
 تَمَطَْناَو « لاومألا تكَلَم « هللا َلوُسَر اي: َلاَقَف ُبّطْخَي مئاق قل يبتلاو

 ! مهلا ءاتثغأ | ملا : لاَ مث ء هد رَ اني لجو رع هلا اَ لمل

 . هيلع َقْفَتُم . اهكاسُمإب ءاعّدلا هيفو « ثيدَحْلا رك ذف « هانْنغَأ

 يبنلاو « ةعمجلا موي دجسملا لخد ًالجر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)

 ؛ لبُسلا تعطقناو « لاومألا تكله ! هللا لوسر اي : لاقف «. بطخي هب مئاق

 سانلا عفرو : ةياور يف يراخبلا SRA هللا عداف
 «انثغأ َمُهّلْلا) «انقسا» : يراخبلا يفو : (انثغأ « ٌمُهَّللا» : لاق مث) « مهيديأ

 قفتم) راطمإلا نع باحسلا : يأ : (اهكاسمإب ءاعدلا هيفو « ثيدحلا ركذف

 « باحس نم ءامسلا يف ىرن ام « هللاو الف : سنأ لاق : ملسم نم همامت : (هيلع

 هئارو نم تعلطف : لاق « راد الو« تيب نم علس نيبو اننيب امو« ةعزق الو

 الف : لاق « ترطمأ مث « ترشتن نا ءامسلا تطسوت املف « سرتلا لثم ةباحس

 ‹ ةلبقملا ةعمجلا يف بابلا كلذ نم لجر لخد مث : ! اتبس سمشلا انيأر ام « هللاو

 اي : لاقف « ًامئاق هلبقتساف . بطخي مئاق ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسرو

 عفرف : لاق ءانع اهكسمي هللا عداف « لبسلا تعطقناو « لاومألا تكله !هللا لوسر

 ىلع ! مُهّللا ءانيلع الو ءانيلاَوَح ! مُهّللا» : لاق مث « هيدي كِل هللا لوسر
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 سنأ ثيدح ۔ ۳ ءاقستسإلا ةالص باب - 5 ةالصلا باتك ۲

 انجرخو تعلقناف : لاق ! «رجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو « بارظلاو ماكألا

 ؟لوألا لجرلا وهأ : كلام نبا سنأ تلأسف : كيرش لاق ! سمشلا يف يشف

 . سنأ ثيدح يف هتيمست ىلع فقأ مل : فنصملا لاق « ىهتنا . يردأ ال : لاق

 مدع نع ةرابع لبسلا عاطقناو < نايطألاو يشاوملا معي ر لاومألا كالهو

 سانلا دنع ام دفن امل هنأل وأ « تاوقألاو ىعرملا مدع ببسب لبإلا فعضل ؛رفسلا

 . قاوسألا ىلإ هنولمحي ام اودجي مل « ماعطلا نم

 ‹ ثيغلا ماو تاع نفعا ىلع ةعراجلا ترج اشيا انثيغي : هلوقو

 اا مُهْللا» : : هلوق اذه حجريو ؛ ةثاغإلا نم هنأ ىلع همض لمتحيو « ثوغلا وأ

 ءاعدلا ناب : يراخبلا هل يوب دقو « رطملا رثك اذإ ىَعْذُي هنأ ىلع ةلالد هيفو

 . ثيدحلا ركذو ءرطملا رثك اذإ

 :  بطنح نب بلطملا تیا وب لرم رهو هتف ق يقال جرخأو
 ! ّمُهَّللا» : رطملا دنع لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ

 ىلع ! مهلا « قرغ الو « مده الو « ءالب الو« باذع ايقس ال ةمحر ايقس

 . «انيلع الو ء انيلاوح ! مهللا ‹ رجشلا تبانمو بارظلا

 دبع نب سابعلاب ىقُستْسا ءاوُطحُم اذإ ناك َرَمُع نأ : ستا عو - 878

 لسو اَنِإَو ءانيقُسَتَف ٠  انيبنب كبل يقستسن انك ان! هللا : لاقو بلم

 يراخُبلا هاور . َنْوَقْسُيف , اتقساف « انّيبن ْمَعِب كيلا

 : يأ ؛ ةلمهملا رسكو فاقلا مضب : (اوطحق اذإ ناك رمع نأ : سنأ نعو)

 08 دا سعت
 E ر ےک سس
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 سنأ ثيدح 484 ءاقستسالا ةالص باب ١ ةالصلا ںاتک  ؟

 ! مُهْللا) رمع : يأ : (لاقو بلطملا دبع نب سابعلاب ىقستسا) طحقلا مهباصأ

 مل هنإ « مهلا : لاق هنإف ؛ هنع هللا يضر سابعلا امأو : (يراخبلا هاور . لوقسيف

 ؛ ةبوتلاب كيلإ انيصاونو « بونذلاب كيلإ انيديأ هذهو , كيبن نم ىناكمل ؛ كيلإ

 هجرخأ ! ضرألا تبصخأ ىتح « لابجلا لثم ءامسلا تخرأف ! ثيغلا انقساف

 ناك ةدامرلا ماع نأ يزرابلا ركذو « ثيدحلا ركذو « ةدامرلا ماع سابعلاب ىقستسا

 ال ؛ اهب ماعلا يمس - ميملا فيفختو ءارلا حتفب  ةدامرلاو ؛ ةرشع ىنامث ةنس

 . رطملا مدع نم ادج ضرألا تربغاف « بدجلا ةدش نم لصح

 . ةوبنلا تيبو حالصلاو ريخلا لهأب عافشتسالا ىلع ليلد ةصقلا هذه ىفو

 هللا ىضر تيبلا لهأ قحل هتفرعمو ء رمع عضاوتو « سابعلا ةليضف هيفو

 َرَسَحَف : لاق ءٌرْطَم هلي يبنلا عم نحنو انباصأ : لاق سّنأ نعو - ٤

 . ملسم هاور . «هّبرب دهع ثيدح هنإ» : لاقو ءرطملا نم هباصأ ىتح هبوث

 : (هبوث رسحف : لاق ءرطم فلك يبنلا عم نحنو انباصأ : لاق سنأ نعو)

 دهَع ثيدح هنإ» : لاقو « رطملا نم هباصأ ىتح) هندب نع هضعب فشك : يأ

 نع رداحتي ىتح رطمي نم باب : لاقف يراخبلا هل بّوبو : (ملسم هاور . «هّبرب
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 دعسو ةشئاع اثيدح 8585و 5868 ءاقستسالا ةالص باب لف ْ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ‹ ةمحر رطملا نأ ىنعي ؛ هايإ هبر داجيإب : يأ ؛ «هبرب دهع ثيدح)» : هلوقو

 اا وحرم كربتيف اهل هللا قلخب دهعلا ةبيرق يهو
 ؛ رطملا ىأر اذإ ناك قي هللا لوُسر ّنأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعَو 6

 ظ . هاجرخأ . «ًاعفان ًابّيَص ! مُهللا» : لاق

 ذالك هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 تلا ةداغ اا اذهو « ناخيشلا : يأ : (هاجرخأ . (اعفان و إ مُهَّللا»

 هيلع قفتم : هاجرخأ اميف لوقي هنإف
 بِّيَصلا نع ًازارتحا ةديقم ةفص « ًاعفانو . عقو اذإ رطملا باص نم : بّيَصلاو

 . راضلا

 : ءاقستسالا يف اعد غلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر دعس نعو 2 1

 اطقطق اذاذُر ُهْنم انرطُمُت , اكوُحَ ًاقوُلد ًافيصق ًافيثك ًاباَحَس انلّلج ! مُهّللا»

 . (هحيحص) يف ةناَوع د هأَوَر 1 «ماركإلاو لالجلا اذ اي الجسم

 1 مهللا» : ءاقستسالا يف اعد بم يبنلا نأ : هنع هللا يضر دعس نعو)

 فاكلا حتفب : (ًافيثك ًاباحس) ضرألا ميمعت دارملاو ليلجتلا نم ميجلاب : (انلَّج
 ةحوتفملا فاقلاب : (افيصق) ًامكارتم ًافئاكتم : يأ ؛ ءافف ةيتحت ةانثمف ةثلثمف

 نم وهو ‹ توصلا ديدش هدعر ناك ام وهو « ءافف ةيتحت ةانثمف ةلمهم داصف

 فاقف واولا نوكسو ماللا مضو ةلمهملا لادلا حتفب : (اقولد) رطملا ةوق تارامأ

 : موقلا ىلع ليسلا قلد : لاقيو « ةعفدلا ةديدش ةعفدنم : يأ ؛ قولد ليخ لاقي
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 ةريره يبأ ثيدح - ۷ ءاقستسالا ةالص باب - 7 ةالصلا باتك ۔ ۲

 : (اذاذر هّنم اًنرطُمُت) قرب تاذ : يأ ؛ لوعف ةنزب هلوأ حتفب : (اكوُحَّض) مجه

 : (اطقطق) شطلا نود هرطم ناك ام وه ؛ اهلثم ىرخأف ةمجعم لاذف ءارلا مضب

 مدار «رطملا رغصأ طقطقلا : ديز وبأ لاق ؛ ىلوألا ءاطلا نوكسو نيفاقلا رسكب

 اتا ردم )ا قوف وهو ‹ شطلا مث « طقطقلا قوف وهو

 نم اهنم بصي ام ةرثك يف ةغلابم باحسلا هب فصو ؛ ا ةعمض اذإ لم

 يف 2 هاور . «ماركإلاو لالجلا اذ اي) ردصملا سفن اهنأك ىتح « ءامل

 ءانغتسالا : يأ : ريسفتلا ىف يفو ٠ نآرقلا امهب قطن نافصولا ناذهو : ((هحيحص)»

 نم a لالجإلا هدنع يذلا : ليقو « مالا لضفلاو قلطملا

 لالجلا اذ ايب اوظلأ» : غلي لاق اذلو ؛ ىلاعت هتافص مئاظع نم امهو « هدابع

 ! مارك إلاو لالجلا اذ اي : لوقيو يلصي وهو « لجرب رم غلي هنأ يورو « «ماركإلاو

 . (كل بيجتسا دق» : لاقف

 جَرَخ» : لاق قلي هللا لوُسر نأ : هنع هللا يضر ةَريرُه يبأ ْنَعو

 اهمئاوق ةعفار ء اهرهظ ىلع ةيقلتسُم هلم ىر « يقْسَتْسَي مالّسلا هيلع اميل

 ! كايقُسس نع ىنغ انب سيل كقلخ نم قلخ انإ ! ٌمُهللا : لوقت« ءامسلا ىلإ

 . مكاحلا هحبحصو ٠ دمحأ هاور . «مكريغ ةوع دب متيقُس دقف ؛ اوُعِجْرا : لاقف

 ناميلس جّرخ» : لاق ل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةَريرُه يبأ ْنَعو)

 ىلإ اهمئاوق ةعفار « اهرهظ ىلع ةيقلتسُم َةَلْم ىَأَرَف « يقّْسَتْسَي مالّسلا هيلع

 : لاقف ! َكايقُس نع ىنغ انب سْيل كقلخ نم قلخ انإ ! هللا : لوقت « ءامسلا

 هيف : (مكاحلا هحّحصو ؛ دمحأ هاور . «مكريغ ةوعدب متيقُتم دقف ؛ اوُعِجْرا
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 سنأ ثيدح 6 ءاقستسالا ةالص باب - ٠ ١١ ' ةالصلا باتك - "

 . كلذك هل جورخلاو يدق عرش ءاقستسالا نأ ىلع ةلالد

 ةفرعمب قلعتي ًاكاردإ اهل نأو « ءاقستسالا يف مئاهبلا جارخإ نسحي هنأ هيفو
 ءاهركذ لوطي صصق كلذ ىفو « هنم تاجاحلا بلطبو « هركذب ةَفرْعَمو هللا .

 . هلأجلم ال اهل نيلّوأتملا ليوأتو « كلذ ىلع ةلاد هللا اا

 رهظب راشأف ىقلستسا لج يبنلا ّنأ : هلع هللا يضر سنأ ْنَعَو ظ

 ا ءامسلا ىلإ هّيفك

 ىلإ هّيفك رهظب ٌراشأف ىقُستسا يلع يبنلا نأ : ُهْنَع هللا يضر سنأ ْنَعَو)

 عفري هنإف ؛ ءالبلا عفر ءاعدلاب ديرأ اذإ هنأ ةلالد هيف : (ملسُم رح . ءامسلا

 نطب لعج ؛ هليصحتو ءيش لاؤسب اعد اذإو ‹ ءامسلا ىلإ هيفك رهظ لعجيو هيدي
 نأ : هيبأ نع بئاسلا نب دالخ ثيدح ىف ًاحيرص درو دقو « ءامسلا ىلإ هيفك

 لعج ذاعتسا اذإو « ءامسلا Ie bE قالي ىبنلا

 . . اهيلإ امهرهظ
 الو ‹ مكفكأ نوطبب هللا اولس» : سابع نبا ثيدح نم درو دق ناك نإو

 صتخي سابع نبا ثيدح نأ امهنيب عمجلاف ًافيعض ناك نإو « «اهرهظب هولأست

 اننوع ديو# : ىلاعت هلوق رسف دقو « ءالب عفدل ال ءيش لوصحب لاؤسلا ناك اذإ ام

 . روهظلاب بهرلاو نوطبلاب بغرلا نأ ؛ «ابهرو ابغر
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 يرعشألا رماع ىبأ ثيدح 8 سابللا باب ١ ةالصلا باتك ۲

 سابللا باب ۔ ۷

ee 

 يف E دواد 55 أور ياو الا ا ماوقأ 8 نم .ننوکیل

 يف فلتخا : «فارطألا» يف لاق : (هنع هللا يضر يرعشألا رماع يبأ نع)

 نب هللا ديبع : ليقو « بهو نب هللا دبع : ليقو « عيناه نب هللا دبع : ليقف همسا

 يبأ معب سيلو « ماشلا نكس « ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ىلإ يقبو « بهو

 ند مدعو قلو يبنلا ةايح يف نينح مايأ لتق كلذ نإف ؛ يرعشألا ىسوم

 : (ّرحْلا َنوُلحَتْسَي ٌماوقأ يتّمأ نم ننوكيل» : هِي هللا لوسر لاق : لاق) ميلس
 نيتمحمللا ىارلاو اار انزلا ناجا هب دا لار نيعلمسملا ا

 . اقيلعت يراخبلا هجرخأو : (يراخبلا يف هلصأو « دواد وبأ هاور . «ريرحلاو)

 : ىنعمب «نولحتسي» : هلوق نأل ؛ ريرحلا سابل ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 . كلذب حيرصتلا هيفو « يناثلا ثيدحلا يتأيو « ًالالح مارحلا نولعجي

 ؛ ةمألا ىمسم نم هلعاف جرخي ال مرحلا لالحتسا نأ ليلد ثيدحلا يفو

 : يأ  امرحم لحتسا نم نإف ؛ لوقلا اذه فعض ىفخي الو : تلق ! لاق اذك

 در هلحب هلوقف ؛ مارح هنأ ربخأ يذلا وَ لوسرلا بذك دق هنإف « هلح دقتعا

 نم هنأ دارأ هنأب ثيدحلا ليوأت نم دب الف ؛ رفك هبيذكتو « بيذكتو همالكل

 . ةمألا ىمسم نع جرخ لحتسا اذإف ؛ لالحتسالا لبق ةمألا
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 ةفيذح ثيدح 4 سابللا باب ١ ةالصلا باتك " 

 ال  همرح ام لكل نولحتسم مهنأل « ةوعدلا ةمأ انه ةمألاب داري نأ حصي الو

 ىف هل فنصملا داريإ رهاظف « ثيدحلا ىف ةظفللا هذه طبض ىف فلتخا دقو .

 ا هيلع صن يذلا وهو « يازلاو ةمجعللا ءاخلاب اهنأ راتب هنأ سابللا

 هطبضو « فورعم مسيربإلا بايث نم برض وهو « ثيدحلا اذه يف ريثألا نباو
 . نيتلمهملا ءارلاو ءاحلاب ىسوم وبأ

 50 اذه يف روهشملاو : «ةياهنلا» يف ذ ريثألا نبا لاق

ea ISتدعو درا قف  

 . ريرحلا نم برض زخلا نأل ؛ صاخلا ىلع ماعلا فطع نم هيلع ريرحلا

 ؛ انه دارم ريغ هنكلو « فوصلاو ريرحلا نم جسنت بايث ىلع زخلا قلطي دقو
 هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأ ام لمحي هيلعو « لالح عونلا اذه نأ نم فرع امل

 اضم لب ىلع الجر فراش تیار لاق دعس هيبأ نع ‹ يكتشدلا دعس نب

 هركذو « يئاسنلا هجرخأ . هيلي هللا لوسر اهيناسك : لاق « ءادوس زخ ةمامع هيلع

 . صلاخلا ريغ نم لحي ام نايب رمع ثيدح نم يتأيو . يراخبلا

 يف برش نأ هلي يبتلا ىهن : لاق هنع هللا يضر ةفيذُح ْنَعَو ٠
 سلجن نأ « جابيدلاو ريرحلا سبل ْنَعَو . اهيف لكأن نأو , ةّضفلاو بهذلا ةينآ
 . يراخبلا هاور . هيلع

 س ذأ كك يبنلا ىهن : :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو)

 لوسر لاق : ظفلب ةفيذح نع ثيدحلا مدقت : (اهيف لكأت ْنَأو , ةّضفلاو بهذلا
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 ةفيذح ثيدح - 4٠ سابللا باب ١٠١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 ‹ ىهن : انه هلوقف ؛ ثيدحلا ‹ «ةضفلاو بهذلا ةينأ يف اوبرشت ال: للك هللا

 ريرحلا سبل ْنَعو) هيف مالكلا مدقتو « مدقت يذلا ظفللا كلذ نع رابخإ
 ؛ ريرحلا سبل نع ىهنو : يأ : (يراخبلا هاور . ِهّيَلَع َسلْجَن ْنَأو « جابيدلاو

 . مرحتلا يف رهاظ ىهنلاو

 « ءاسنلا نود لاجرلا ىلع ةمألا نم ريهامجلا بهذ ريرحلا سبل ميرحت ىلإو

 نبا ىلإ هتحابإ «رحبلا» يف بسنو « هتحابإ موق نع ضايع يضاقلا ىكحو
 يف فنصملا لاق هنكلو « يرحتلا ىلع هدعب عامجإلا دقعنا هنإ : لاقو « ةيلع -

 : دواد وبا لاق « مهريغو ةباحصلا نم ةعامج نع ريرحلا سبل تبث دق : «حتفلا»

 دقو « مهنم عمج نع ةبيش يبأ نبا هاور « رثكأو ةباحصلا نم نورشع هسبل
 مكحلا نب ناورم تتأ : لاق رامع يبأ نب رامع قيرط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأ

 . هلي هللا لوسر باحصأ اهاسكف زخ فراطم

 ؛ هريغ نم اهتمحلو ريرح نم اهادس بايث هنأ زخلا ريسفت يف حصألاو : لاق

 لاقي ةباد مسا هلصأ ليقو « هوحن وأ « فوصو ريرح نم ةطولخم جسنت : ليقو
 طلخ ام ىلع قلطأ مث « هتموعنل ؛ ًازخ : هربو نم ذخختملا بوثلا يمسف ؛زخلا : اهل

 . ريرحلا ةموعنل ؛ ريرحب

 ناك دواد ىبأ ةياور ىف ةباحصلا هسبل يذلا نأ لمتحي دقف اذه تفرع اذإ

 | | كلل رأي ةقزاتع رهاظ ناك نار نونا خف

 نم ةمئألا دنع هنإ : يعفارلا لاقف « ةمجعملا ءاخلا لدب فاقلاب  زقلا امأو

 لوق ءاسنلل ريرحلا لحو هلحب لوقلاو . ًاضيأ لاجرلا ىلع هومّرحف ؛ ريرحلا
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 ةفيذح ثيدح سابللا باب ١ ةالصلا باتك ١

 اوسبلت ال : لاقف بطخ هنأ : هنع ملسم جرخأ هنإف ؛ ريبزلا نبا الإ ريهامجلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي باطخلا نب رمع تعمس ينإف ؛ ريرحلا مكءاسن
 عامجإلا دقعنا هنأ الإ . مومعلاب ذخأف . «ريرحلا اوسبلت ال» : ملسو هلآو هيلع

 . ءاسنلل ريرحلا لح ىلع

 : غل هلوق مومعل ؛ رثكألا دنع ًاضيأ مهيلع مرحيف ؛ روكذلا نم نايبصلا امأف

 لاقو « مهسابلإ زوجي : نسحلا نب دمحم لاقو « «يتمأ روكذ ىلع مارح»
 فيلكت ال هنأل ؛ ديعلا موي يف ريرحلاو يلحلا مهسابلإ زوجي : يعفاشلا تاحصأ

 . هزاوج اهحصأ « هجوأ ةثالث ديعلا موي ريغ يف مهلو « مهيلع

 صاخلا فطع نم هيلع هفطعو « ريرحلا بايث نم ظلغ ام وهف جابيدلا امأو
 . ماعلا ىلع

 فنصملا لاق هنأ الإ « هنع ىهنلا ثيدحلا دافأ دقف ؛ ريرحلا ىلع سولجلا امأو

lSنيرا  oe 
 عنمب لاق نمل ةيوق ةجح يهو : لاق « هيلع سلجن نأو : هلوق يهو ؛ ةدايزلا هذه هيف

 ضعبو نييفوكلاو نوشجاملا نبال افالخت 4 روهمجلا لوق وهو ؟ريرحلا ىلغ سولجلا

 : ريرحلا ىلع سولجلا ميرحت مدع ىلع ليلدلا يف ةيفنلا ضعب لاقو ‹ ةيعفاشلا

 نوكي نأ لمتحي هنإ : مهضعب لاقو « مرحتلا يف احيرص سيل « ىهن : هلوق نإ

 فلكت ىفخي الو : تلق ! هدحو سولجلا ال سولجلاو سبللا عومجم نع درو عنملا
 زاوجلا رادم : ةيفنحلا ضعب لاقو . ةجاح الب رهاظلا نع جارخإلاو  لئاقلا اذه

 روهمجلا جتحاو ؛ سبلب سيل سولجلاو « هيف رابخألا ةحصل ؛ سبللا ىلع ميرحتلاو
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 رمع ثيدح ۱ سابللا باب _ ۷ ةالصلا باتک " 

 دق انل ريصح ىلإ تمقف : حيحصلا سنأ ثيدحب ًاسبل : سولجلا ىمسي هنأ ىلع

 ..هبسحب ءيش لك سبل نألو « سبل ام لوط نم دوس

 هنمو « هسبل نهل لحأ دقو « هزاوج لصألاف ؛ ريرحلل ءاسنلا شارتفا امأو

 . هل ةجح الف ؛ هشارتفا نع نهعنمب لاق نمو « شارتفالا

 هنوك : ىناثلاو « ءاليخلا : لوألا : نيلوق ىلع ريرحلا ميرحت ةلع يف فلتخاو

 . لاجرلا ةماهش نود ءاسنلاب قيلت ةنيزو ةيهافر سابل
 ريرحلا سبل نع غلي هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر َرَمُع ٌنعو 4

 . ملم َظْفّللاو « هيلع َقْفَتُم . عبْرَأ وأ ء ثالث وأ « نيعبصأ عضوم لإ

 الإ ريرحلا سبل نع ول هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر َرَمْع نعو)
 : فنصملا لاق : (ملئممل ظْفَللاو « هيلع َقفَتُم . عبْرَأ وأ « ثالث وأ ء نيعبصأ عضم
 ْ . عيونتلاو رييختلل انه وأ

 حلصي ال ريرحلا نإ : ظفلب هجولا اذه نم ةبيش ىبأ نبا ثيدحلا جرخأ دقو

 نأ دارملا : لاق نمو « ًاعبرأ وأ ًاثالث وأ نيعبصأ : ينعي ءاذكه وأ اذكه الإ هنم

 يف الإ جابيدلا يف صخري مل يئاسنلا ةياور هدري هنإف ؛ ناعبصأ مك لك يف نوكي
 . روهمجلا بهذم  عباصألا عبرألا يف صيخرتلا : يأ  اذهو « عباصأ عبرأ عضوم

 هيلع ساقيو « اقصلم وأ « ًاجوسنم ناك ءاوسو « هعنم ةياور يف كلام نعو

 . سولجلا

 . عبرألا يف صن ثيدحلا اذه نكل ؛ عباصأ ثالثب ةصخرلا ةيوداهلا تردقو
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 ینا ثيدح ۔ ۲ سابللا باب ۷ ۰ ةالصلا باتك ۔ ۲

 . هيلع َقفَتُم ش ا ؛ رفس 00 صيمق يف ريبلاو فزع

 فوع نب نمحرلا دبعل صخر يه

 ديدشتو ةلمهملا ءاحلا رسكب : (ةكح نم ؛ رفس يف ريرحلا صيمق يف ريبزلاو
 نمف « ةكح لجأ نم : يأ ؛ ًاديق ال الشم ةكحلا ركذو ؛ برجلا نم عون « فاكلا

 ىلص هللا لوسر ىلإ اوكش امهنأ : ةياور يفو : (هيلع قفتم . امهب تناك) ليلعتلل

 . امهل ةازغ يف ريرحلا صيمق يف امهل صخرف ؛ لمقلا ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا

 ؛ لمقلا نم تلصح ةكحلا نأب عمجلا نكي : «حتفلا» يف فنصلا لاق

 . ببسلا ببس ىلإ ةراتو « ببسلا ىلإ ةرات ةلعلا تبسنف

 الك يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نعو)

 ةصخرلا تلد : يربطلا لاقف « اهريغو ةكحلل هزاوج ىف ءاملعلا فلتخا قز

 ؛ ةكحلا ىذأ نم مظعأ وه ام عفد هسبلب دصق نم نأ ىلع ةكحلل ه.سبل يف

 . رفسلاب هنوصخي ال زاوجلاب نولئاقلاو زوجي هنإف ؛ كلذ وحنو حالسلا عفدك

 . هب صتخي : ةيعفاشلا نم ضعبلا لاقو

 ةيصوصخلا يعدي نأ الإ « عنم نم ىلع ةجح ثيدحلا : يبطرقلا لاقو

 . ىوعدلا كلت حصت الو « نمحرلا دبعو ريبزلاب

 اطفال حرا كلاش لاق

 يوونلل ًاعبت - حراشلا مالك يف عقوو « ةرورضلل زاوجل اب يعفاشلا لاقو

 ر ناز ت ةو نم تا ا ا سبل نق ةمقلا
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 ىلع ثيدح سابللا باب - ١ ظ ةالصلا باتك ۲

 . لمقلا نم ةكحلا هنع أشنت ام عفدت هيف ةيصاخل هيف ةمكحلا نأ باوصلاف

 هلآو هيلع هللا ىَّلص يبّنلا يناسك : لاق مالسلا هيلع يلع ْنَعو 45

 نيب اهَُقَقَشَف « ههجو يف َبَضَعْلا تيأرف ءاهيف تجرخخف ءاَرّيس َةَلُح مّلسو
 . ملسم ظفل اذهو « هّيلع قفتُم . يئاسن

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا يناسك : لاق مالسلا هيلع يلع نعو)

 . ةدودمم فلأ مث ‹ ةلمهم ءار مث « ةيتحت ةانثم مث « ةلمهملا رسكب : (ءاريس ةلح

 ءاملا وهو  ءاريس ىوس دملا عم هلوأ رسكب ءالعف مالكلا يف سيل : ليلخلا لاق

 ةلحو « بنعلا طبض يف ةغل ءابنعو ءالوحو  دولوملا سأر ىلع جرخي يذلا

 يف امك دوجألا وهو ‹ ةفاضإلا ىلع هريغبو اهل ةفص ءاريس نأ ىلع ؛ نيونتلاب

 نيب اهتققشف ‹ ههجو يف بضغلا تيأرف ءاهيف تجرخف) «ملسم حرش»
 . (ملسم ظفل اذهو « هيلع قفتم . يئ

 «دحاو سنج نم اناك اذإ : ريثألا نبا لاقو « ءادرو رازإ ةلحلا : ديبع وبأ لاق

 . برقألا وهو « صلاخ ريرح : ليقو ءزقلاب ةعلضم دورب يه : ليقو

 مل ينإ» : لاقف : ةياور يف ملسم داز ء ههجو يف بضغلا تيأرف : هلوقو

 يف هلو « «كئاسن نيب ًارُمُخ اهققشتل كيلإ اهتشعب اغإ  اهسبلتل كيلإ اهثعبأ
 . مطاوفلا نيب ًارمخ اهتققش : ىرخأ

 ةمومضم ةمجعملا ءاخلاب ىهو «ًارُمُخ اهتقرفف اهتعطق : يأ ؛ اهتققشف هلوقو
 . اهسأر ةأرملا هب يطغت ام  فيفختلاو هلوأ رسكب  رامخ عمج ميملا مضو
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 ىسوم ىبأ ثيدح 4 سابللا باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 هيلع يلع مآ دسأ تنب ةمطافو لب دمحم تنب ةمطاف : مطاوفلاب دارملاو

 ةمطاف يهو « ةعبار نهل تركذو « ةزمح تدب ةمطاف يه : ليق ةثلاثلاو مالّسلا

 . بلاط يبأ نب ليقع ةأرما

 لك هنأل ؛ باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج ىلع ثيدحلاب لدتسا دقو

 ام رهشأ يف اهب عفتناو « لاسرإلا رهاظ ىلع ىنبف مالّسلا هيلع ىلعل اهلسرأ

 . اهسبل هل حبي مل هنأ قي يبنلا هل نيف نيرو دعم

 لحأ» : لاق قو هللا لوسر ذأ : هنع هللا يضر ىسوم يبأ ْنَعَو ٤

 يئاسنلاو لمحأ ءور . «اهروكذ ىلع ّمّرُحو يتم ثانإل ريرحلاو بهذلا
 وو 7

 ظ . هححصو

 بهذلا ٌلحأ» : لاق الك هللا لوسر نأ : هنع هللا يصر ىس وسم يبأ نعو)

 امك ريرحلا شارفو امهسبل : يأ ؛ (مّرُحو يتّمأ ثانإل) امهسبل : يأ : (ريرحلاو
 e E ي شاو دمحأ اور هيي ا

 سوم يآ عدنه يل نب ديس ؛هحيحص» يف نابح نی لاق اذكو هل

 كو  باحصلا نم ةيامث نع قرط هله ريش قرط ينا نم يو دقو
 ات اهضعي نكي ەك لاقم: عال

 ۰ اسل امهسبل اوجو « روحو بهذلا اياك 0 لید هب هيفو
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 يلعو نيصح نب نارمع اثيدح 4475و 440 سابللا باب - ١ ةالصلا باتك ۔ ۲

 قلك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر نيّصُح نب َنارّمع نعو 6

 رهو تأ يري نأ ف ةع ىلع تا اذإ يعينا ذو

 نإ» : لاق هلو هللا لوسر نأ : هج لا ضر نابت نب ةارحم ناو

 ةاور . هيلع هتّمفن َرْنَأ ىّري نأ ةَّمْعن ةَمْعن هدبع ىلع معنأ اذإ بحي هللا

 نم مكاحلاو يذمرتلاو . صوحألا يبأ ثيدح نم يئاسنلا جرخأو . (يقهْيبلا

 هريسأاو»و #هديع ىلع هتمعت رثأ ىرپ نأ بحيدتا تإ رع نبا ثيدح

 هتمعن رثأ ريلف ؛ الام هللا كاتآ اذإ» : هيفو هيبأ نع صوحألا ىبأ نع ىئاسنلا
 هل كر كلم

 يف هتمعن راهظإ دبعلا نم بحي ىلاعت هللا نأ ةلالد ثيداحألا هذه ىف

 ؛ ةنسح ةئيه يف جاتحما هآر اذإ هنألو « يلْعف ةمعنلل ركش هنإف ؛ هسبلمو هلكأم

 اذلو غ لاخلا نالت رقفلل راهظإو لاوس ةقيفلا ةذاذيو: ةيلغ: قدصضخل هَدِضَق

 نع يرظنم دهاش كافكو : ليقو « قطنأ ةياكشلاب يلاح ناسلو : ليق

 . يربخم
 مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يلع ْنَعَو - ۹7

 . ملم هور . رفصعملاو يّسقلا سل ْنَع ىهن
 ىهن ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يلع نعو)

 ءاي اهدعب ةلمهملا ديدشتو فاقلا حتفب : (يّسسَقلا) ماللا مضب : (سبل نع

 ىلإ ةبسن يهو « اهنوحتفي رصم لهأو « فاقلا نورسكي نيثدحم ا نإ : ليقو ةبسنلا
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح - سابللا باب ١ ةالصلا باتك  ؟

 اهب ىتؤي ةعلضم بايث اهنأب ثيدحلا يف يسقلا رسف دقو « سقلا : اهل لاقي دلب
 . جرتألا لاثمأ ريرح اهيف : يراخبلا يفو « ملسم يف اذكه ؛ ماشلاو رصم نم

 . رفصعلاب غوبصملا وه : (ملسم هاور , رفصعملاو)

 « ةهاركلاو هيزنتلل هنإف الإو ؛ رثكأ هريرح ناك نإ مرحتلل لوألا يف يهنلاف

 . ةيوداهلا بهذ هيلإو ٠ ميرحتلا ًاضيأ يهنلا يف فذ لصألاف يناثلا يف اّمأو

 ءاهقفلا لاق هبو « رفصعملا سبل زاوج ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا ريهامج بهذو

 يفو « ءارمح ةلح ول سبل هنأل : اولاق « ًاهيزنت هوركم : ليقو «دمحأ ريغ
 ١ ردع e 1 هللا لوسر تيأر . رمع نتا نع (نحیح ملأ

 ءارمحلا ةلحلا نإ : لاقو « ًأتحب ءارمح ةلح اهنأب لوقلا ميقلا نبا در دقو

 مسالا اذهب ةفورعم يهو . دوسألا عم رمح طوطخب ناجوسنم ناينامي نادرب

 ؛ ىهنلا دشأ هنع يهنمف ؛ تحبلا رمحألا اّمأو « طوطخلا نم اهيف ام رابتعاب

 وهو « ثيدحلا نكلو « رمحلا رصايملا نع ىهن هب هنأ (نيحيحصلا» يفف

 يا يلع یار 2 ا يقر ورک نبدأ دبع قر ۹۷
 . ملسُم ةاور . (!؟اذهب كت رمأ كمأ» : لاقف « نْيرفصعم نیب و ون یک

ع هللا يضر ورْمع نب هللا دبع نَعَو)
رَ قلل تلا يلع یار : لاق اًمهن

 ول 

 نست ناف ليث («ملسُم هاور . (!؟ا ذهب كئرمأ كما» : لاقف ني

 : ملسم دنع ثيدحلا اذه مامت ةلالدلا ىف ةوق هذيزيو « لوألا ىهنلل دضعم رفصعملا

 ضخ



 ورمع نب هللا دبع ثيدح _ ۷ سابللا باب ۷ ةالصلا باتك ۔۲

 . «امهقرحأ لب» : لاق ؟هللا لوسر اي امهلسغأ : تلق

 دواد وبأ هجرخأو . «امهسبلت الف ؛ رافكلا بايث نم هذه نإ» : ةياور يفو

 ظ . يئاسنلاو

 . نهقالخأو نهتنيزو ءاسنلا سابل هنأب مالعإ «كترمأ كّمأ» : هلوق يفو

 - اهقيرحتب ورمع نبا ُرْمَأ : يأ وهو « لالا فالتإب ةبوقعلا ىلع ةجح هيفو

 ةياور يف امك ؛ هئاسن نيب اهقشي نأب هرمأو : مالسلا هيلع يلع ثيدح ضراعي

 نب هللا دبع نع «دواد ىبأ ننس» يف نأ الإ« عمجلا هجو يف رظنيف « اهانمدق

 يتلا ةطيرلا هذه ام» : لاقف « رفصعلاب ةجرضم ةطير هيلع ىأر كلي هنأ : ورمع

 اهتفذقف « مهل ًارونت نورجسي مهو ىلهأ تيتأف « هرك ام تفرعف : لاق « «!!؟كيلع

 : لاقف هتربخأف «؟ةطيرلا تلعف ام هللا دبع اي» : لاقف « دغلا نم هتيتأ مث « هيف

 هنأ ىلع لدي اذهف ؛ «ءاسنلل اهب سأب ال هنإف ! كلهأ ضعب اهتوسك الأ»

 هنيب ضراعتلا لازل « ةياورلا هذه تحص ولف ؛ كي يبنلا نم رمأ ريغ نم اهقرحأ

 ‹ ورمع نبا يتياور نيب ضراعتلا ىقبي هنكل « مالّسلا هيلع يلع ثيدح نيبو

 ول» : كلك هل لاق اهقرحأ امل مث ء ًابدن اهقارحإب ًالوأ رمأ قالي هنإ : لاقي دقو
 نأو ‹ هلعف ول اهقارحإ نع ًايفاك ناك اذه نأب هل ًامالعإ ؛ «! كلهأ ضعب اهتوسك

 تالار

 هلك هرمأ : «ملسم حرش» يف ضايع يضاقلا لاقو

 . ةبوقعلا وأ . ظيلغتلا



 ءامسأ ثيدح سابللا باب - ۷ ةالصلا باتك  ؟

 ةة تج اانا a يلا در امنا نايس الا
 دوا وب ءار جابيدلاب نْيَجرفلاو نيمكلاو بْيجلا ةفوفكم « هلو

 ناكو « اًهُنْضَبَقَف تضبُق ىّتح « ةشئاع دنع تناك : اس يدم
0 0-00 

 يف يراخُبلا دازو . اهب ىفْسَتْسُي ؛ ىضرملل اهّلسْفَن نْحَتف « اهّمسَبلَي وإ
 . ةعُمجلاو دفولل اَهُسسَبْلي ناكو : «درفملا بدألا»

 لوسر ةبج تجرخأ اهنأ : امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نعو) ظ
 هليذل ناكو « ريرح نم هبيج ذختا ام ريرحلا نم فوفكملا : (ةفوفكم « هي هللا

 ريرحلا نم ظلغ ام وه : (جابيدلاب نيجرفلاو نيمكلاو بيجلا) هنم فافك همامكأو
 ءامسأ ةياور نم : يأ : (دازو « ملسم يف هلصأو « دواد وبأ هاور) فلس امك

 تتام : يأ ؛ ةغيصلا ريغم : (تضبق ىّتح « ةشئاع دنع) ةبجلا : يأ : (تناك)

 : (اهب ىفشتسي ؛ ىضرملل اهلسغن نحنف « اهسبلي قلي يبنلا ناكو « اهتضبقف)
 هنأ اهغلب هنأ : رمع نبا ىلإ تلسرأ ءامسأ نأ وهو « ببس هل ملسم يف ثيدحلا

 ا هللا لوسر تعمس : لوقي رمع عمس هنأب ناجأف « نوغلا يف ملعلا مرحي

 تجرخأف ! هنم ملعلا نوكي نأ تفخف , «هل قالخ ال نم ريرحلا سبلي اغإ» : لوقي

 اهسبلي ناكو) اسا ةياور يف : : («درفملا بدألا» يف يراخبلا دازو) ةبجلا ءامسأ

 ىنعمو : ةفوفكم : هلوق ىلع  يوونلل «ملسم حرش» يف لاق : (ةعمجلاو دفولل

 اهيلع فطعيو اهبناوج هب فكي ام وهو « فاكلا مضب ؛ ةفك هل لعج هنأ ةفوفكملا

 هنأ ىلع لومحم وهو « ها . نيمكلا يفو « نيجرفلا يفو « ليذلا يف كلذ نوكيو

 و ا ايم اوا
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 ءامسأ ثيدح 7 سابللا باب ۔ ۷ ةالصلا باتك  ؟

 ريغ نم ناجرف هلامو « ةبحلا سبل زاوجو « ريرحلا نم كلذ لثم زاوج : هيفو
 . ةهارك

 ار

 . هيف ليلد ال ةيباحص لوق هنأ ىفخي ال هنأ الإ ‹ ليق اذك ؛ هوحنو دفاولل ةنيزلاب

 «ريرحلا نم ةحبسلا طيخ لعجو « هسبلو ريرحلا طيخلاب بوثلا ةطايخ امأو
 ؛ هزاوج مدعب لوقلا يغبني الف « بتكلا ةياشغو « فحصملا سيكو « ةاودلا ةقيلو

 + ةا ًالوط لوطن اللف © ةيدلخلا يص ةماعلا ىف اعم ناذآ نئابللا ىف

 ؛ مكلا ريصقت . صيمقلا يفو ؛ ةلاصألاب اهكرت زوجيو « نيفتكلا نيب اهلاسرإو

 دبع نبا لاق « غسرلا لا قلي ىبنلا مك ناك : ءامسأ نع دواد يبأ ثيدحل

 سابللا هلثمو  رزئملا يفو « فرسو ةعدب مامكألاو بايثلا ةعسوت طارفإ : مالسلا

 . نيبعكلا زواج نإ مرحيو « قاسلا فصن ىلع ةدايز هلبسي ال نأ ؛ صيمقلاو
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 رئانحلا بانك “ 

 : ةزانجلا .: «سوماقلا» يفو 4 اهرسكو ميجلا حتفب ؛ ةزانج م : زئانجلا

 رکاب وأ 4 هسكع وأ «ريرسلا : حتفلابو « تيملا ع

 : : هللا لوسر لاق : ادد لان روبرت ىذا 2۹

 . نابح نبا هححصو ج يذمرتلا هأور . ا ا ني

 هححصو ؛ ي شاد يذمرتلا اورا 59 نم لدب رسكلاب : ترا : 3

 يف فنصملا لاق « لاقم نع ولخت امو ؛ سنأ نعو ورمع نع : بابلا يفو

 ؛ عطاقلا هانعم ةمجعملا لاذلاب مذاه يف ةياورلا نإ : يليهسلا نع ًالقن «صيخلتلا»
 اذه يفو : فنصملا لاق « انه ًادارم سيلو « ءيشلل ليزملا : هانعمف ةلمهملاب امأو

 نإف ؛ حيحص ةلمهملا لادلا ىلع ىنعملا نأ ديري : تلق . ىفخي ال رظن يفنلا

 : ةياورلا ةدمعلا نكلو ) اهعطقي امك تاذللا ليزي توملا

 ‹ ظعاوملا مظعأ ركذ نع لفغي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هنورك ذت ال مكنإف» : هلوقب ركذلا ةدئاف ثيدحلا رخأ يف ركذ دقو « توملا وهو

 : ةريره ىبأ نع يمليدلل ةياور يفو « «هرشك الإ ليلق الو « هللق الإ ريشك يف

 هيلع نّوهو « هبلق هللا ايحأ الإ ؛ هركذ رثكأ دبع نم امف ؛ توملا ركذ اورثكأ»

 مداه ركذ اورثكأ» : «ناميإلا بعش» ىف ىقهيبلاو نابح نبال ظفل ىفو « «توملا
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 سنأ ثيدح ٠ زئانجلا باتک ۔٣

 الإ ةعس يف الو .هعسو الإ قيض يف طق دبع هركذ ام هنإف ؛ تاذللا

 ركذ اورثكأ» : (قالخألا مراكم» يف لآ نتا دنع سنأ ثيدح يفو < «(اهقيض

 اورثكأ» : رازبلا دنعو « «ايندلا يف ديهزتو « بونذلل صيحمت كلذ نإف ؛ توملا
 ‹ هيلع هعسو الإ شيعلا نم قيض يف دحأ هركذ ام هنإف ؛ تاذللا مذاه ركذ

 ؛ توملا ركذ نم اورثكأ» :ايندلا يبأ نبا دنعو « «اهقيض الإ ؛ ةعس ىف الو

 نإو ‹ همده« ىنغلا دنع هومتركذ نإف ؛ ايندلا يف دهزيو « بونذلا قحمي هنإف

 1 مكشيعي مكاضرأ «رقفلا دنعوويركد

 ننه الا لك هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو 0٠۰

 ام ينيحأ ! ّمُهللا : لًقيلف لٌقيلف « ًاينمتُم ّدُب ال ناك نإف ؛ ؛ هب لزن ضل توملا مكادحأ

 . هيلع قفتم . «يل اريح ٌةافولا تناك ام ينو« يل ًاريخ ٌةايحلا تناك

 مكدَح أ ريتمتي ال : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 را ل يأ : (دُب ال ناك نإف ؛ هب لزن ٌرِضل تملا

 مُهّللا) هللا ىلإ كلذ ضيوفتو ءاعدلا ىنمتلا ظفل نع الدب : (لقّيلف « ايِّمَمُم)

 . (هيلع قفتم . «يل اريخ ةافولا تناك ام ينفوتو « يل اريخ ةايحلا تناك ام ينيحأ

 وأ« ةنحم وأ « ءالب يف عوقولل توملا ينمت نع يهنلا ىلع ليلد ثيدحلا

 يف امل ؛ ايندلا قاشم نم اهوحن وأ « ةقاف وأ ٠ ضرم وأ ءودع نم كلذ ةيشخ

 . اضرلا مدعو ءاضقلا ىلع ربصلا مدعو عزجلا نم كلذ

 ةنتف فوخ نم كلذ ريغل ناك اذإ هنأ ىلإ دشري ام « «هب لزن رضل» : هلوق ىفو

 ؛ ةنتف كدابعب تدرأ اذإ» ءاعدلا ثيدح هل لد دقو « هب سأب ال هنإف ؛ نيدلا یف

 إ

 ۳۹٦



 ةديرب ثيدح 65 زئانجلا ںاتک * 

 نب هللا دبعل كلذ عقو امك ؛ ةداهشلل ًاينمت ناك وأ « «نوتفم ريغ كيلإ ينضبقاف

 ؛ ۲١[ : مرم] اذه لبق تم ينتيل اي# : يرم لوق يف امكو , فلسلا نم هريغو ةحاور

 . اهببسب يقش نم ةواقشو رفك نم رفك نم فوخلا رمألا اذه لثمل كلذ تنتمت امنإ اهنإف

 ؛ هربص دقفو هردص قاض اذإ ينعي « «اينمتم دب ال ناك نإف» : هلوق يفو

 . كلذ لعفي الأ هل ىلوألاف الإو « ءاعدلا اذه ىلإ لدع

 قّرَعِب تومي نمؤملا» : لاق ي فل يبنلا نأ N يقر برب نمو 0۰1

 . نابح نبا هحّحص هححصو « ةثالثلا هاور . «نيبجلا

 َنِمْؤملا» : لاق يلب يبنلا نأ) بيصحلا نبا وه : (هنع هللا يضر ةديرب نعو)

 نبا هححصو « ةثالثلا هاور . «نيبجلا) ءارلاو ةلمهملا نيعلا حتفب : (قرعب تومي

 ثيدح نم ىناربطلا هجرخأو « ةعامجو هجام نباو دمحأ هجرخأو : (نابح

 ..ةوعسف نیا

  عزنلا - قايسلا ةدش نم هدباكي امع ةرابع هنأ : امهدحأ : ناهجو هيفو

 هنأ : يناثلاو هبونذ قنا اسعاف ووو ْ يأ ؛ هنيبج هنود قرعي يذلا

 ء ةالصلاو موصلاب هسفن ىلع هقييضتو « لالحلا بلط يف نمؤملا دك نع ةيانك

 . لاحلا ىلع بصنلا لحم ىف رورجلاو ٌراجلا نوكيف ؛ ىلاعت هللا ىقلي ىتح

 ةفص وهف« هيلع ديدش حورلا عوزنو توملا لاح نأ : لوألا ىلع ىنعملاو

 لاح يف توملا هكردي نأ : يناثلا ىلع ىنعملاو « نمؤملا ىلع هتدشو توملا ةيفيكل

 ىتلا لاحلل ةفص وهف . نيبجلا اهنم قرعي يتلا ةديدشلا ةلاحلا هذه ىلع هنوك

 ۰ توملا هئجافي

 ضني



 ةريره يبأو ديعغس يبأ ثيدح _ ۲ زئانجلا باتک ۔ ۳

 هللا لوسر لاق : الاق اًمُهنع هللا يضر ةريرُه يبأو ديعس يبأ ْنَعو - 1

 ] . ةعبرألاو ملسم هاور . «هللا الإ هلإ ال ماتم اونقل» : الك

 : لك هللا لوسر لاق :الاق اًمهنع هللا يضر ةريره يبأو ديعس يبأ نعو)

 هاور . «هللا الإ هلإ ال) زاَجَم وهف ؛ توملا قايس ىف نيذلا : يأ : (مكاتْؤَم اوَُقْلا

 ناك نمف» : ةدايزو هظفلب نابح نبا هاورو ء ملسم ظفل اذهو : (ةعبرألاو ملسم

 هباصأ ام هباصأ نإو , رهدلا نم ًاموي ةنجلا لحد ؛ هللا الإ هلإ ال : هلوق رخآ

 ىبأ نبا ىورو « يراخبلا ىلإ وأ « نيخيشلا ىلإ هّبسن نم طلغ دقو « «كلذ لبق

 نم اهلبق ام مدهت اهنإف ؛ هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل» : ظفلب ةفيذح نع ايندلا

 . ةحيحص ثيداحأ بابلا يفو ‹ «اياطخلا

 كلذو « ليلجلا ظفللا اذه توملا قايس يف يذلا ريكذت دارملا ؛ «اونقل» : هلوقو

 ثيدحلا يف رمألاف . قبس امك ةنجلا لخديف ؛ همالك رخأ نوكتف ؛ اهلوقيل

 هركو « بدن رمأ وهو « توملا قايس يف وه نم رضحي ملسم لكل ماع نيقلتلاب
 هركيف « هبرك دتشيو هلاح قيضيو رجضي الغل ؛ ةالاوملاو هيلع راثكإلا ءاملعلا

 . نوكيل ؛ ضيرعتلا هيلع داعيف ةرم ملكت اذإو : اولاق . قيلي ال اج ملكتيو هبلقب كلذ

 ؛ هللا لوسر دمحم : لوقو : يأ ؛ هللا الإ هلإ ال : لوقب دارملا أكو « همالك رخآ

 ظ . ملع امك ىرخألاب الإ امهادحإ لبقت ال اهنإف

 مهيلع ضرعيف « مهريغ ىتوم اّمأو « نيملسملا ىتوم «مكاتومب» دارملاو
 ناك يذلا يمّدلا ىلعو « قايسلا دنع همع ىلع غي هضرع امك « مالسإلا

 ىتوم ثيدحلا يف صخ هنأكو « ملسأف مالسإلا هيلع ضرعو هداعف « همدخي .
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 ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح _ ۲ زئانجلا باتك '"

 وه مهدنع مالسإلا لهأ روضح نألو « كلذ نولبقي نيذلا مهنأل ؛ مالسإلا لهأ

 . رافكلا الإ مهاتوم رضحي ال هنأ بلاغلاف ؛ رافكلا فالخب بلغألا

 نلف نمسا و ها a E رد ان نسعي هداف

 لبق لوقي هِي هللا لوسر تعمس : رباج ثيدح نم ملسم هجرخأ امل ؛ هبرب
 ًاعوفرم «نيحيحصلا» يفو ؛ (هللاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ نتومي ال» : هتوم

 يبأ نبا یورو « «يب يدبع نظ دنع انأ : هللا لاق» : لاق ةريره يبأ ثيدح نم

 ؛ هتوم دنع هلمع نساحم دبعلا اونقلي نأ نوبحتسي اوناك : لاق ميهاربإ نع ايندلا

 نيعبرأ عمج نسحي هنإ : ملعلا ةمئأ ضعب لاق دقو . هبرب هنظ نسحي يکل

 ىلاعت هنإف ؛ ىلاعت هللاب هنظ نسح دتشيف ضيرملا ىلع أرقت ءاجرلا يف ًاثيدح

 . هب هلبع نظ دنع

 يذمرتلا جرخأ . دومحم وهف ؛ توملا قايس دنع هئاجرب دبعلا فوخ جزتما اذإو

 : لاقف « توملا يف وهو « باش ىلع لخد قلو هنأ سنأ ثيدح نم ديج دانسإب

 يف ناعمتجي ال» : قلي لاقف « ىبونذ فاخأو « هللا وجرأ : لاق « «؟كدبت فيك»

 . «فاخي ام هنمآو « هوجري ام هللا هاطعأ الإ ؛ نطوملا اذه لثم يف دبع بلق

 مكاحلا هجرخأ امل ؛ ةلبقلا ىلإ قايسلا ىف وه نم هجوي نأ يغبني : ىرخأ ةدئاف

 مدق نيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : ةداتق يبأ ثيدح نم هححصو

 « هللا لوسر اي كل هلام ثلثب ىصوأو يفوت : اولاق « رورعم نب ءاربلا نع.لأس ةنيدملا

 دقو « ةرطفلا باصأ» : كي هللا لوسر لاقف ءرضتحا اذإ ةلبقلل هجوي نأ ىصوأو
 هلخدأو هل رفغا ! ٌمُهَّللا» : لاقو هيلع ىلصف بهذ مث « «هدلو ىلع هشلث تددر
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 راسي نب لقعم ثيدح 60 | زئانجلا باتک ۔ ۰

 : هريغ ةلبقلل رضتحلا هيجوت يف ملعأ ال : مكاحلا لاقو ؛ «تلعف دقو ٍإ كتنح

 هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا نأ : هنع هللا يضر راسي نب لقْعَم نعو - ۰۴

 هححصو « يئاسنلاو دواد وبأ هاور . (4* سي# مكاتوم ىلع اوؤ د لاق ملسو

 ظ ظ . ناّبح نبا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر راسي نب لقعم نعو)

 نأ ال « ةينملا هترضح نم هب دارأ : نابح نبا لاق : (مُكاَنْوَم ىلع اوؤرقا» : لاق
 : (نابح نبا هححصو « يئاسنلاو دواد وبأ هاور . «(سي#) هيلع أرقي تيملا

 سيلو  نامثع يبا نع يميتلا ناميلس ثيدح نم هجام نب او دمحأ هجرخأو

 نع : هجام نباو يئاسنلا لقي ملو . راسي نب لقعم نع هيبأ نع  يدهنلاب
 ‹ هيبأو نامثع ىبأ لاح ةلاهجبو , فقولاو بارطضالاب ناطقلا نبا هلعأو : هيبأ

 الو « نتملا لوهجم دانسإلا برطضم ثيدح اذه : لاق هنأ ينطقرادلا نع لقنو
 : نولوقي ةخيشملا تناك : لاق ناوفص انثدح : لا يف دمحأ لاقو ؛ حصي

 نع «سودرفلا» بحاص ةدكسأو اهب هنع ففحخ تيملا دنع 4 سي# تئرق اذإ

 هدنع أرقيف تومي تيم نم ام» : لكي هللا لوسر لاق : الاق رد يبأو ءادردلا يبأ

 هب دارملا نأ نم نابح نبا هلاق ام ناديؤي ناذهو « «هيلع هلا نوه الإ سي

 . هب لدتسا امم كلذ يف حرصأ امهو « رضتحما

 «زئانجلا ںاتک» يف يزورملا ركب وبأو « «نآرقلا لئاضف» يف خيشلا وبأ جرخأو ظ

 : دازو « € دعرلا# ةروس ةءارق بحتسي هنأ : سابع نبا بحاص ءاثعشلا يبأ نع

 نح رات اتا يبعشلا نع اضيأ هيفو « تيملا نع ففخي كلذ نإف
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 ةملس مأ ثيدح _ 4 زئانجلا باتك ۔ ۴٣

 ..# ةرقبلا# ee نأ

a:هلا یلص هللا لوسر لخت : تلاق اًهنع هللا يضر ةملّس م ما عو -  

 نإ» : a CL يبأ ىلع مّلسو هلآو هيلع

 ىلع اوعدت ال» : لاقف < هلهأ نم سان حّضف  رصبلا هعبتا ضب اذإ حولا

 رفا مهلا : لاق مث . «نولوقت ام ىلع نمؤت ةكئالملا نإف ؛ ريخب الإ مكسفنأ

 . هيف هل رونو .هربق يف هل حسفاو « نيّيدّهملا يف ةتجرد ٌعقْراو « ةملّس يبأل

 . ملسُم هاور . «هبقع يف ةفلخاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد : تلاق اًهنع هللا يضر ةملس مأ نعو)

 حتفب هنأ : «ملسم حرشا ىف : (هرصب قش دقو « ةملس يبأ ىلع ملسو هلآو

 مهضعب طبضو « روهشمل ا وهو « هانطبض اذكه « قش لعاف ؛ هرصب عفّرو « نيشلا
 او و وس يو اضيأ حيحص وهو « بصنلاب هرصب

 ال» : لاقف , هلهأ نم سان جضف « هرصبلا هعبتا ضبق اذإ حورلا نإ : لاق

 ا («نولوقت ام ىلع نمؤت ةك الملا ناف ؛ ر ا کا يلع اخد

 SSA EC a لاق مث) ءاعدلا

 تيملا قش : لاقي : (ملسم هاور . ی نااار ی ا ب نئ

 . هفرط هنع دتري ال ءيشلا ىلإ رظني راصو « توم لا هرضح اذإ هرصب

 دقو « كلذ بابحتسا ىلع ليلد هفرط كف

 نبأ وطني يس ب ما ا ل ا وا

 : هضامغإ ىفو
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 ةشئاع اثيدح ۔ ٥٥او 6 | ( زئانجلا ںاتک ۔ ٣

 ‹ندبلا يف ةللحتم ةفيطل ماسجأ حاورألا نإ : لوقي نم ةلدأ نم ثيدحلاو

 نورخأ هلوقي امك ًاضرع سيلو « اهباهذب دسجلا نم ةايحلا بهذتو

 ةرخآلا رومأب « هبقعو « هلهألو « هتوم دنع تيملل ىعُدُي هنأ ىلع ليلد هيفو

 ظ ظ . ايندلاو

 .  بذعي وأ « هربق يف معني تيملا نأ ىلع ةلالد هيفو

 يحس يفوت نيح هلي هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 6

 دربب يجس يفوت نيح خا هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 . (هيلع قفتم) ةبنع ةنزب « ثينأت ءاتف ءارف ةدحومف ةلمهملا ءاحلاب : (ةربح

 ىلإ هتفاضإ زوجي دربلاو « يطغ : يأ ؛ ةيطغتلا :  ميجلاو ةلمهملاب - ةيجستلا

 ىلص هيلإ سابللا بحأ نم يهو « مالعأ اهل ناك ام ةربحلاو « اهب هفصوو ةربحلا

 ظ . ملسو هلآو هيلع هللا

 ؛ اهيلع عمجم هنإ : «ملسم حرش» يف يوونلا لاق ‹ لسغلا لبق ةيطغتلا هذهو

 : اولاق ‹ نيعألا نع ةريغتملا هتروص رتسو « فاشكنالا نع تيملا ةنايص هتمكحو

 . اهببسب هندب ريغتي الئل ؛ اهيف يفوت يتلا هبايث عزن دعب ةيجستلا نوكتو

 فلو يبتلا َلَبَق هنع هللا يضر قيدّصلا ركب ابأ نأ : اهنعو 5
 قا و

 . يراخبلا هاور . هتوم

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ) اًهنع هللا ىضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)
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 سابع نباو ةريره يبأ اثيدح 0508و ۷ ظ زئانجلا باتك " 

 . (يراخبلا هاور . هتوم دعب لي يبنلا لّ

 ‹ هتيجست بدنت اهنأ ىلعو « هتوم دعب تيملا ليبقت زاوج ىلع هب لدتسا
 ‹ معن « ةعبرألا يف ةلدألا راصحنال ؛ اهيف ليلد ال هتافو دعب ةباحص لاعفأ هذهو

 ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا جرخأ دقو « ةحابإلا لصأ ىلع ةزئاج لاعفألا هذه

 هانيعو : لاق وأ . يكبي وهو « تيم وهو « نوعظم نب نامثع لّبق هب : ىبنلا نأ

 . حيحص نسح ةشئاع ثيدح : يذمرتلا لاق . ناقرهت

 نمؤملا سفن» : لاق ن يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۷ ع 3 1 MF‘ دا 5 1 .٠ / سم 1 5[ ٠

 : هنسح و يذمرتلاو دمحأ هاور . «هنع ىضقُي ىتح « هنيدب ةقلعُم

 ةقلعُم نمؤملا سْفَت» : لاق ٍكِلَي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو)

 هيدا دنر ر ودار ةا زر نک ندا نكس دلت
 هنع هلمحت ىتح « نيد هيلعو تام نم ىلع ةالصلا ا

 ؛ بنذ لك همد نم ةعفد لوأ دنع ديهشلل رفغي هنأ ل ربخأو « ةباحصلا ضعب

 . نيدلا الإ

 همده دب ل تلا لازيأأل هنا ىلع دلا نم ودا الها

 ىف اذه ناك اذإو « قوقحلا مهأ هنأو « توملا لبق هنع صلختلا ىلع ثح هيفف

 و وا دعا ع و هام ضرب ااا نيل

 ان اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو د لا نأ :

 . هيلع قفتُم . ا هولسغا) : تامف هتلحار نع
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 سابع نبا ثيدح - ۸ زئانجلا باتك ۔ ۳

 : :امهن هللا يضر سابع نبا نعو)

 يراشبلا یت ایک تار ىلع قر فقاو وهو كلذو : (تامف هتلحار نع

 ‹ هوطنحت الو» : همامت : (هيلع قفتم . «نيبوث يف هوئفكو ءرالسو ءامب هولسنغا»)

 . «ايبلم ةمايقلا موي ثعبي هنإف» : ن ندا اورمخت الو

 نأ ىلع عامجإلا : يوونلا لاق ‹ تيملا لسغ بوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 لوهذ وهو : «حتفلا» يف هلقن دعب فنصملا لاق « ةيافك ضرف تيملا لسغ

 حرش» يف حجر يبطرقلا نإ ىتح « ةيكلاملا دنع روهشم هيف فالخلا نإف ؛ ديدش

 مل نم ىلع يبرعلا نبا در دقو ‹ هبوجو ىلع روهمجلا نكلو « ةنس هنأ «ملسم
 نج فيكف ‹ رهطملا رهاطلا لسغو لمعلاو لوقلا دراوت دق : لاقو .« كلذب لقي

 . ًابيرق ةيطع مأ ثيدح ىف تالسغلا ةيمك ىتأيو «!؟هاوس

 تارم نم ةرم لك يف ءا اب ردسلا طلخي 5 هرهاظ ء «ردسو ءامب» : هلوقو

 فاضملا ءاملا نأل ؛ ريهطتلل ال فيظنتلل تيملا لسغ نأب رعشي وهو : ليق . لسغلا

 ضن اف الا فوري أل راسا نأ لب لهدف دهرا

 : يبطرقلا لاقو « ةرم لك يف ءاملاب لسغي مث «ردسلاب كعمي نأب كلذو « ًافاضم

 iS ا لم

 . ءاملا يف ردسلا حرطي ال : ليقو . ةلسغ هذه ؛ حارقلا ءاملا هيلع بصي مث « تيا

 . قلطملا ءاملا فصو ريغيف ءاملا جزامي الثل : يأ

 تادف رك اغإ تيملا لسغ : لاقف ةيكلاملا ضعب ثيدحلا رهاظب كسمتو

 . فرسلا لجأل هركي امنإ : اولاقو ء هوحنو درولا ءامك ؛ فاضملا ءاملا يزجيف
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 سابع نبا ثيدح زئانجلا باتك ۔ ٣۳

 تالاستغالا يف طرتشي ام هيف طرتشي يدبعت لسغ هنأ روهمجلا دنع روهشملاو

 . ةبودنملاو ةبجاولا

 هليلعتو ؛ تفرع امك فنصملا هركذي ملو « هطينحت نع يهنلا ثيدحلا ىفو

 « ةلعلا تفتنا اذإف ؛ امرْحُم تام هنوك يهنلا ةلع نأ ىلع لدي ًايبلم ثعبي هنأب

 . مهدنع ًاررقتم ًارمأ ناك تيملل طونحلا نأ ىلع لدي وهو « ىهنلا ىفتنا

 مرحمب سيل نمف « مارحإلا لجأل هسأر ةيطغتو هريمخت نع يهنلا ًاضيأ هيفو
 ةيفنحلا هلوقت امك  توملاب مارحإلا مكح عطقني هنأب لوقلاو « هسأر رمخيو طنحي

 تسيلو مهتلدأو مهفالخ «حرشلا» يف ركذ دقو « رهاظلا فالخ  ةيكلاملا ضعبو

 . اهدرس ىلإ ةجاح الف ؛ ثيدحلا رهاظ ةفلاخم ىلع ةضهانب

 هيف طرتشي ال هنأو « نيفكتلا بوجو ىلع لدي , «نيبوث يف هونفكو» : هلوقو

 سبلتم وهو « امهيف تام هنأل امهيلع راصتقالا نأ لمتحي : ليقو « ًارتو نوكي نأ
 « لالا سأر نم هنأو « امهريغ هل دجي مل هنأ لمتحيو . ةلضافلا ةدابعلا كلتب

 ؟ال مأ قرغتسم نيد هيلع له لصفتسي ملو « هب رمأ كلي هنأل

 ‹ «هيبوث يف» : يراخبلا يف ةياور يفو « نيقلطم ةياورلا هذه يف نابوثلا دروو

 بابحتسا هيف : فنصملا لاق ‹ «امهيف مرحأ نيذللا هيبوث يف» : يئاسنللو

 . طيخما يف نفكي ال هنأو قاب همارحإ نأو ؛ همارحإ بايث يف تيملا نيفكت

مل لدي ام «ايبلم ثعبي» : هلوق يفو
 هنيب ليح مث ةعاط لمع يف عرش ن

 . لمعلا كلذ لهأ نم ةرخآلا ىف هللا هبتكي نأ هل ىجري هنأ « توملاب اهمامت نيبو
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 ةيطع مأو ةشئاع اثيدح ١٠51و ٠ زئانجلا باتك " 

 هللا ىَّلِص يبنلا لسغ اوذدارأ ال: تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نَعو - 6

 درجنامك هللا لوسر دَّرَجُنَأ ؛ يرد ام « هللاو : اولاق مّلسو هلآو هيلع

 . دواد وبأو دمحأ هاور ‹ ثيدحلا ؟ال مأ 5 اناتوم

 هيلع هللا ىَّلص يبنلا لس اوُدارأ الل: تلاق اًهنع هللا يضر ةشئ ةشئاع نَعو)
 أ ءاناتْؤَم درجت امك غلو هللا لوسر دّرَجُنَأ ؛ يرد ام « هللاو : اولاق مّلسو هلآو
 ىقلأ اوفلتخا املف : دواد يبأ دنع همامتو : (دواد وبأو ٌدّمَحَأ هاور « ثيدحلا ؟ال

 نم ملكم مهملك مث « هردص يف هنقذو الإ لجر مهنم ام ىتح ٠ مونلا مهيلع هللا

 ىلإ اوماقف « هبايث هيلعو « كيج يبنلا اولسغا نأ : وه نم نوردي ال « تيبلا ةيحان
 هنوكلديو صيمقلا قوف ءاملا نوبصي « هصيمق هيلعو هولسغف الكب هللا لوسر

 ام يرمأ نم تلبقتسا ول : لوقت ةشئاع تناكو . مهيديأ نود صيمقلاب
 ناكو : نابح نبال ةياور يفو . هؤاسن الإ هو هللا لوسر لسغ ام تربدتسا
 : لاق مكاحلا ىورو « مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع هرجح يف هسلجأ يذلا

 صيمقلا تحت هدي لخدأف « هلسغف ةقرخ يلع دي ىلعو يلع ويب يبنلا لسغ
 دمحم نب رفعج نع كلام نع يعفاشلا كلذ ىورو « هيلع صيمقلاو هلسغف
 ا ا

 . ىتوملا نم هريغك سيل يج هنأ ىلع ةلالد ةصقلا هذه يفو

 نحنو قلو لا انْيَلَع لخد : تلاق اًهنع هللا يضر ةّيطع ّمَأ نعو - ٠
 ندير نإ كلذ ْنم رثكأ وأ , ًاسمخ وأ « اثالث اهنلسغا» : لاقف هتنبا لّسغن

 املف . «روفاك ْنم ايش وأ « ًاروفاك ةريخألا يف نلعْجاو ءرلسو ءامب كلذ
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 ةيطع مأ ثيدح زئانجلا باتك " 

 : ةياور يفو < هيلع قفتُم . (هاَيِإ اهترعشأ» : : لاقف هوقح انيلإ ىقلأف « هاندا انغرف

 اهرعش انوفضف : يراخبلل ظفل يفو « «اهنم ءوُضولا عِضاوَمو اهنمايم نأدبا»

 . اهفلح اهانيقلأَ ‹ نورق ةثالث

 ةيراصنأ يهو « فالخ هيفو اهمسا مدقت : (اهنع هللا يضر ةيطع م نعو)

 نم ءيش ىف عقت مل : (هتنبا لسغن نحنو ن يبنلا انيلع لخد : تلاق)

 يف اهتافو تناك « صاعلا يبأ جوز بنيز اهنأ روهشملاو , ةامسم يراخبلا تاياور

 نبا نع يراخبلا يف عقوو « موشلك مآ اهنأ تاياور يف عقوو « نامث ةنس لّوأ

 نم رثكأ وأ ءاسمخ وأ ؛ اثالث اهنلسغا» : لاقف) هتانب يأ يردأ ال : نيريس

 فاق اروفاک ةريخألا يف ف نلعجاو «ردسو ءامب كلذ نتيأر نإ كلذ

 ؛ يناثلا ىلع لومحم لوألاو « لاق نفل ىلع یول نم كنف وهن روناك

 يف : (هانذأ انغرف املف) هنم ءيش لكب قدصيف « تابثإلا قايس يف ةركن هنأل

 : يراخبلا ةياور ىف عقوو « «يننذآ نتغرف اذإف» : نهل لاق قدي هنأ : يراخبلا

 اناطعأف : يراخبلا ظفل ىف : (هوقح انيلإ ىقلأف) انغرف : نع ًاضوع ؛ نغرف املف

  رازإلا انه دارملاو ةنكاس فاق اهدعبو اهرسك زوجيو وا es ا :

 لاحلا ةيمست نم وهف ؛ رازإلا دقعم : يقيقحلا هانعم ْذإ ؛ ازاجم رازإلا ىلع َقلْطأو

 : يأ ؛ اهراعش هنلعجا : يأ : (هيلع قفتم . «هايإ اهنرعشأ» : لاقف) لحما مساب

 نأنُبا) ةيطع مأ نع نيخيشلل : يأ : (ةياور يفو) اهدسج يلي يذلا بوثلا
 ةيطع مأ نع : يأ : (يراخجاب دن) ينودو اهم ءوضولا عضاومو اهنمايمب

 . (اهتلخ اهانيقلأف نورُق ةثالث اهرعش انرفضف)
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 ةيطع مأ ثيدح _ً ٠ | زئانجلا ںاتک ۔ ۳

 رهاظلاو « ددعلا كلذ بجي هنأ ىلع «ًاثالث اهنلسغا» : هلوق يف رمألا لد
 . يدنلا ىلع لومحم كلذب رمألاف ؛ ةدحاولا ءازجإ ىلع عامجإلا

 . رخآ لحم نم هبوجو ملع دقف ؛ لسغلا لصأ امأو

 .٠ ثالثلا بجت : ليقو
 . رهاظلا وه ؛ بيترتلل ال رييختلل «وأ» < (اسمخ وأ»: هلوقو

 نم رثكأ وأ» : هلوق لدب (اعبس وأ» : ةياور يف رسف دق « «رثكأ وأ» : هلوقو

 ادحأ ملعأ ال : ل ا ل هركو « دمحأ لاق هبو «كلذ

 . , «كلذ نم رثكأ وأ ءاعيسدأ» دواد يبأ دنع عقو هنأ الإ « عبسلا ةزواجمب لاق

 ظ . عبسلا ىلع ةدايزلا ةيعرش اهرهاظف

 دسج نّيلي هنأ هيف ةمكحلاو : اولاق ؛ردسلا ةلسغ ةيفيك ىف مالكلا مدقتو

 ظ ظ . تيملا

 هرييغت ءاملا رضي الو « ءاملا يف روفاكلا لعجي هنأ هرهاظف روفاكلا ةلسغ امأو
 ةكئالملا نم رضح نم لجأل ؛ عضوملا ةحئار ْبِّيَطَي هنأ هيف ةمكحلاو « هب

 دسج بيلصت يف ةيصاخو « ذوفن ةوقو ًاديربتو ًافيفجت هيف نأ عم « مهريغو
 داسفلا عارسإ عنمو « تالضفلا نم للحتي ام عنمو « هنع ماوهلا فرصو « تيل

 اناا د ی روس حئاورلا ىوقأ وهو « هيلإ

 . ءاملا هبهذأل ؛ الثم ىلوألا يف ناك ول

 . نميألا بناجلا ىلي ام اهب دارملاو « نمايملاب لسغلا ىف ةءادبلا ىلع ةلالد هيفو
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 ةيطع مأ ثيدح _ ٠ زئانجلا باتك ۔ ٣

 ةءادبلا ناكمإل ؛ فانت نيرمألا نيب سيل ‹ «اهنم ءوضولا عضاومو» : هلوقو

 ال يتلا تالسغلا يف اهنمايمب نأدبا دارملا : ليقو « أعم نمايملابو ءوضولا عضاومب

 . ءوضولاب ةلصتملا ةلسغلا يف « اهنم ءوضولا عضاومو « اهيف ءوضو

 ‹ ليجحتلاو ةرغلا رثأ روهظ يف نمؤملا ةمس ديدجت ءوضولاب رمألا يف ةمكحلاو
 . قاشنتسالاو ةضمضملا لوخد «ءوضولا عضاوم» : رهاظو

 : ةيفنحلا لاقو « تيملا رعش رفض ىلع هب لدتسا « اهرعش انرفض : اهلوقو

 . ًاقرفم اههجو ىلعو اهفلخ ةأرملا رعش لسري

 هرمأ نع نكي مل ةيطع مأ هتلعف يذلا نأ فالخلا ببس نأك : يبطرقلا لاق

 روصنم نب ديعس ىور دق هنإ : فنصملا لاق هنكلو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . أرتو اهنلسغا» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق : ظفلب كلذ

 وأ « اثالث اهنلسغا» : «نابح نبا حيحص» ىفو « «رئافض اهرعش نلعجاو

 . «(نورق ةثالث اهل ا ا ميج

 اهتيصان» : يراخبلا ظافلأ ضعب ىفو « رئافضلا هب دارملا انه نرقلاو

 رفضلاو « ةيفنحلا ىلع ةجح لكلاو « بيلغت هت «نورق ةثالث» : ظفل يفف « «اهينرقو

 ایس یاب تورقا رعبا ی دعب انزل

 هذه نوك نع ديعلا قيقد نبا لهذو . اهفلخ رعشلا ءاقلإ ىلع ةلالد هيفو

 يف دنتسا هنأو « ةيعفاشلا ضعب ىلإ هب لوقلا بسنف ؛ يراخبلا يف ظافلألا

 ! بيرغ ثيدح ىلإ كلذ
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 ةشئاع ثيدحت ۱۱١ ظ ش زئانجلا باتك " 

 ةثالث ىف هلع هللا لوسر نفك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ١

 َقْفَتُم . ةمامع الو . ص يمق اهيف سيل . فُسْرَك نم ةّيلوُحُس ضيب باوثأ

 . هيلع

 باوثأ ةثالث يف هِي هللا لوسر نفك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 مضي اک نم) ةلمهملا ءاحلاو ةلمهملا نيسلا مضب : (ةيلوحس ضيب
 يأ : (اهيف سيل) نطق : يأ ؛ ءافف ةلمهملا نيسلا مضو ءارلا نوكسو فاكلا

 تاقبط يف» هب حرص امك ؛ ةفافلو ءادرو رازإ لب : (ةمامع الو ٠ صيمق) ةثالثلا

 هيلع قفتم) يبعشلا نع «دعس نبا

 OOO E يا و

 سابع نبا ثيدح نم «ننسلا» لهأ ىور دقو « لضفألا الإ ٍةْلَي هيبنل راتخي

 ر الوب اف ای ‹ رهطأو بيطأ اهنإف ؛ ضايبلا بايث اوسبلا»

 . ًاضيأ حيحص هدانسإو « هوجرخأ ة ةرمس ثيدح نم دهاش هلو , مكاحلاو يذمرتلا

 ينامي درب يهو  ةربح دربب يجس ي هنأ ةشئاع ثيدح ىف مدقت ام امأو
 كلذ يف نفكي مل ةَ هنأل ؛ انه ام ضراعي ال هنإف «- نمثلا يلاغ ططخم

 نأ ىلع , ملسم هجرخأ امك هنع هوعزن مث « هيف ففجتيل هب هوجس لب ؛ دربلا
 باوثأ ةثالث يف هنيفكت : يذمرتلا لاق . لسغلا لبق تناك ةيجستلا نأ رهاظلا

 . هنفك يف دور ام حصأ ضيب

 : مالسلا هيلع يلع يدع ني رازبلاو یک نبأ نباو دمحأ هجرخأ ام امأو

 وهو « ليقع نب دمحم نب هللا دبع ةياور نم وهف « باوثأ ةعبس يف نفك هي :٠
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 ةشئاع ثيدح 05 زئانجلا ںاتک " 

 اذإ فيكف « نسحي الف ؛ درفنا اذإ الإ « تاعباتملا يف هثيدح حلصي ؛ ظفحلا ئيس

 بويأ ثيدح نم مكاحلا ىور دقو : فنصملا لاق « لبقي الف !؟انه امك فلاخ

 . ليقع نبا ةياور دضعي ام رمع نبا نع عفان نع

 وهو هيلع تعلطا ام تور اهنأب ةشئاع ثيدح نيبو هنيب عمج « تبث نإف

 هنإف ؛ يلع نع ةياورلا تحص نإ اميس ؛ هيلع علطا ام ىور اهريغو « ةثالثلا

 . لسغلل رشابملا ناك

 رتس نع رصق نإف ؛ تيملا دسج عيمج رتسي ام نفكلا نم بجي هنأ ملعاو

 ىلع لغو م نيرا بتاج نع دي حس اهياخداز اد تلا خس بقع عمم
 . ريمع نب بعصمو ةزمح همع ىف لَم يبنلا لعف امك ؛ شيشح نيلجرلا

 ىلع راصتقالا زوجيو « ارتو نوكي نأ سودنملاف « دحاولا ىلع ةدايزلا ديرأ نإف

 يبعشلا ةياور نم تفرع دقو « تام يذلا مرحلا ثيدح ىف رم امك ؛ نينثالا

 اهنم نوكي : ليقو « ناجردو رزم : ليقو « ةفافلو ءادرو رازإ اهنأو « ةثالثلا ةيفيك

 هنرق نم اهب فلي ةفافلو « هتبكر ىلإ هترس نم غلبي رازإو « طيخم ريغ صيمق
 اهنأب ؛ ةمامع الو . صيمق اهيف سيل : ةشئاع لوق لئاقلا اذه لوأتو « همدق ىلإ

 نع ةجراخ ثالثلا نأ وأ ٠ هدحو صيمقلا اا دوجو يفن تدارأ

 ديعب اذهو ‹ نيدوجوم اناك نإو « امهادع ام ةثالثلا نأ دارملاو ‹ ةمامعلاو صيمقلا

 ؛ نابحتسي ؛ ءاوس همدعو صيمقلاب نيفكتلا نإ : لاقي نأ ىلوألاو : ليق . دج

 لل لعفي الو ٠ يراخبلا هجرخأ  هصيمق يف يأ نب هللا دبع نفك لب هنإف
 | .  نسحألا وه ام الإ
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 اذه بحتسا دقو « ًارورزم ًافوفكم يحلا صيمق لثم تيملا صيمق نأ هيفو
 يفو : حرشلا يف لاق . «تايفالخلا» يف يقهيبلا هركذ امك نيريس نب دمحم

 . ةفوفكم ريغ هفارطأ تناك اذإ الإ صيمقلا عرشي ال هنإ : لاق نم ىلع.در اذه

 . رصعلا كلذ لهأ فرع ناك صيمقلا فارطأ فك نأ ىلع فقوتي اذهو : تلق

 لوسر ىلإ ُهنبا ءاَج « يبأ نب هللا دبع يقو ا : لاق رَمُع نبا نعو - 5
 . هيلع فتم . ءاطعُأَف , هيف ُهْنَمَكَأ كصيمق ينطْعَأ : لاقف « شالك هَل

LE د ا A 
  : gsهاطعأف ‹ هيف هنفكأ كصيمق ينطعأ .

 (هيلع قفتم .

 هذه رهاظو ءًابيرق فلس امك صيمقلا ىف نيفكتلا ةيعرش ىلع ليلد وه

 دنع ام اهضراع دق هنأ الإ« نيفكتلا لبق لَ هنم صيمقلا بلط هنأ ةياورلا

 هجرخأف ؛ نفد امدعب بأ نب هللا دبع ىتأ غلي هنأ : رباج ثيدح نم يراخبلا

 عب نينابللاو ءاطعالا ناك هنأ مرم هاو يق ر ةر نم هيف كنت

 ثيدح ىف هلوق نم دارملا نأب امهنيب عمجو « هفلاخي رمع نبا ثيدحو « نفدلا

 ؛ ًازاجم ةيطعلا مسا ةّدعلا ىلع قلطأف « كلذب هل معنأ : يأ ؛ هاطعأف : رمع نبا

 يف يلد : يأ ؛ نفد ام دعب رباج ثيدح يف هلوق اذكو ء اهعوقو ققحتل
 وه هترفح نم هجارخإ دعب عقاولا نأ رباج ثيدح نم دارملا نأ وأ ءهترفح

EE ا او ا امو O OAS 

 ا و اا ‹ ةيعملا الو بيترتلا يضتقت ال واولا نأل ؛ اعم
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 سابع نبا ثيدح زئانجلا باتك ۔ ٣

 . كلذ ديؤي ام + مكاحلل (ليلكإلا» يفو < هللا دبع

 . ًاح اص الجر ناك هنأل ؛ يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع ىطعأ اغإ هنأ ملعاو

 هل هصيمق هسبلأ يذلا هابأ نإف ؛ الإو « الئاس دري ال ناكو « كلذ هلأس هنألو

 لصت الو# : هيف هللا لزنأو . هقافن ىلع تامو نيقفانملا مظعأ نم « هيف نفكو

 . ۸٤[ : ةبوتلا] ادبأ تام مهنم دحأ ىلع

 للك دارأف ردبب رس امل سابعلا اسك ناك هنأل ؛ هصيمق كلي هاسك امنإ : ليقو

 . هئفاكي نأ

 نم اوُسبلا» : لاق هلي يبنلا نأ : امّهنع هللا يضر سابع نبا نعو _ ۲

NEسوا ىلإ يوجب  

 . يذمرتلا هححصو يئاسنلا الإ

 نم اوُسبلا» : لاق ويب يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو)

 ةا ءاور . ةيشاتوم اهيف اوتو کیا ريح نس اهنإف ا ىقيبلا کباب

 . (يذمرتلا هححصو « يئاسنلا الإ

 ظ . ضيب باوثأ ةثالث يف نفك ويب هنأ : ةشئ ةشئاع نع يراخبلا ثيدح مدقت

 هنأ الإ« اهسبل بجيو « ضيبلا بايثلا يف نيفكتلا بجي هنأ رمألا رهاظو

 نوبل ها ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع تبث تبث دق هنأ سبللا يف هنع رمألا فرص
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 ضيبألا دجوي الأ الإ « هنع فراص ال هنأ رهاظلاف نيفكتلا اّمأو . ضيبألا ريغ

 ةعامج نفك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإف ؛ دحأ ءادهش نيفكت ىف عقو امك

 . ةرورضلل هب سأب ال هنإف ؛ ىتأي امك ةدحاو ةرمن ىف

 ةفيطق يف نفك ول : هنأ : سابع نبا ثيدح نم يدع نبا هاور ام امأو

 هنأ : ثيدحب هيلع هبتشا هنأكو ؛ فيعض وهو « عيبرلا نب سيق هيفف « ءارمح

 مدقتو « ةربح ةدرب يف نفك هنإ : ليق ام كلذكو « ءارمح ةفيطق هربق يف لعج

 . هنع تعزن مث « اهب ىجُنم امنإ هنأ مالكلا
 سا ا ص ےس

 نفك اذإ» : قي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 2. 4
 م
 . ملسم هاور . «ةنقك نسحيلف ؛ ُهاخأ مكدَحأ £

 مكدَحَأ نفك اذإ» : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 ةداتق يبأ ثيدح نم ًاضيأ يذمرتلا هاورو : (ملسم هاور . هدد سلف ؛ ٌةاخ

 نسحيلف» : هلوق : عيطم ىبأ نب مالس لاق : كرابملا نبا لاقو « بيرغ نسح : لاقو

 . ضئافلا عساولا : يأ ؛ ءافلاو ةمجعملا داضلاب ؛ ءافضلا وه : لاق « «هنفك

 يفو « تاذلا يف نسحأ ناك ام رايتخا ىلع ةلالد نفكلا ناسحإب رمألا يفو ظ

 . تيملا ىلع بايثلا عضو ةيفيك يفو « بوثلا ةفص

 امك « ةالاغملا نم دعي ال هجو ىلع نوكي نأ يغبنيف تاذلا نسح امأف

 . اذه لبق يذلا سابع نبا ثيدح اهنيب دقف سوثلا ةفص امأو

a= ۷ 
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 رباج ثيدح ٥ زئانجلا باتك ۔ ٣

 . فلس اميف تنيب دقف « تيملا ىلع بايثلا عضو ةيفيك امأو

 جرخأ . كلذ ةلع اهيف تركذو « نفكلا ناسحإ يف ثيداحأ تدرو دقو

 نوروازتيو نوهابتي مهنإف ؛ مكاتوم نفك اونسحأ» : ًاعوفرم رباج نع يمليدلا

 الو ‹ نفكلا اونسحأ» : ة ةملس مأ ثيدح نم ًاضيأ جرخأو « «مهروبق يف اهب

 اولجعو « ةعيطقب الو ء ةيصو ريخأتب الو . ةيكزتب الو « ليوعب مكاتوم اوذؤت
 . «اوعسوو مترفح اذإ اوقمعأو ‹ ءوسلا ناريج نع اولدعاو « هنيد ءاضقب

 : غلي هنع ةشئاع ثيدح نم دمحأ هجرخأ ام تيملا ىلإ ناسحإلا نمو

 : كلذ دنع هنم نوكي ام هيلع شفي ملو « ةنامألا هيف ىّدأف ًاتيم لسغ نما

 تاك نإ هنم مكبرقأ هليل» : د لاق . «همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ

 هأور < (ةنامأو عرو نم اظح هدنع نأ نورت نمف .ملعي ال ناك نإف ؛ ملعي

 الع هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا ثيدح نم ناخيشلا جرخأو «دمحأ

 ةي ع ايسا نما ديف عار هللا ىر نع اا ردم

 هونفكو هولسغو ةكئالملا هتضبق مالّسلا هيلع مدأ نإ) : بعك نب ا

 هيلع اوعضوو هربق اولخدو . هيلع اولصو هودحلأو هل اورفحو « هوطنحو

 مدآ ينب اي: اولاق مث« بارتلا هيلع اوثح مث« ربقلا نم اوجرخ مث« نبللا

 «مکتنس اذه

 يف ٍدحأ ىلشق نم نيِلُجَرلا َنْيب ْعَمْجَي لَ يبنلا ناك : لاق َُنَو هاه

 ملو < دحللا يف ُهُمدْقَيف . «؟نآرقلل اذخأ ٌرثكأ مهيأ : لوقي مث دحاو بوث

 وه لعل و
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 رباج ثيدح 6 .o ۰ زئانجلا باتك ۔ ۳

 نم نيلجرلا نيب عمجي لو يبنلا ناك : لاق) رباج نع : يأ: (هنعو)

 همدقيف ‹ «؟نآرقلل اذخأ رثكأ مهب 11 لوقي مث« دحاو بوث يف دحأ ىلتق

 ؛ هطسو نع ليميف ربقلا بناج يف لمعي قش هنأل ًادح يمس : (دحللا يف
 . (يراخبلا هاور . مهيلع لصي ملو ء اولسغي ملو) ليملا : ةغل داحلإلاو

 وهو ؛ ةرورضلل دحاو بوث يف نيتيملا عمج زوجي هنأ : لوألا : ماكحأ ىلع لد
 ىلع دحاو لك نفكيو ءامهنيب ق ةارملا نأ ١ ىناثلاو « نيلامتحالا دحأ

 لامتحالاب لقي مل هنأ رهاظلا نإ : ليق لب نورت الإ بف اھ ىلإو « هلايح
 مامت يف رباج لوق نأ ىفخي الو « نيتيملا يترشب ءاقتلا هيف نإف ؛ دحأ لوألا

 .اًمأو « لوألا لامتحالا ىلع ليلد « ةدحاو ةرغ ىف ىمعو ىبأ نفكف : ثيدحلا

 هللا يضر ةزمح ىف لعف امك يناثلا لامتحالا رهاظلا : لاقف هللا همحر حراشلا

 دحأ نوكيف ؛ امهنيب بوثلا عيطقت مدع يف حضوأ رباج ثيدح : تلق . هنع

 . لصألا ىلع زئاج عيطقتلاو « نيزئاجلا

 ةليضفل ؛ هريغ ىلع نآرقلل ًاذخأ رثكألا مّدقي هنأ ىلع لد هنأ : يناثلا مكحلا

 . دحللا يف اوعمج اذإ لضفلا تاهج رئاس هيلع ساقيو « نآرقلا

 باب : يراخبلا بّوبو . ةرورضلل هنأكو ؛ ربق يف ةعامج عمج : ثلاثلا مكحلا

 ةياور تناك نإو « اذه رباج ثيدح هيف دروأو « ربق ىف ةثالثلاو نيلجرلا نفد

 نفدي ناك : قازرلا دبع ةياور يف ةثالثلا ركذ عقو دقف ؛ نيلجرلا يف رباج
 رماع نب ماشه نع «ننسلا» باحصأ ىورو « دحاو ربق يف ةثالثلاو نيلجرلا

 حرق انباصأ : اولاقف دحأ موي هلي هللا لوسر ىلإ راصنألا تءاج : لاق يراصنألا .

۲۸٦ 



 رباج ثيدح 6 زئانجلا باتک " 

 ب ر يف ا و يلجررلا اواعجاو اومسوأو و اورفحا» : لاقف « دهجو

 . ثالثلاو ناتأرملا : هلثمو « يذمرتلا

 نسح دانسإب قازرلا دبع ىور دقف « دحاولا ربقلا ىف ة ةأرملاو لجرلا نفد امأو

 مدقيف دحاولا ربقلا يف اورج عقدي تأ عقسألا نب ةلثاو نع

 . بارت نم ًالئاح امهنيب لعجي ناك هنأكو « هءارو ةأرملا لعجتو « لجرلا

 بهذملا لهألو « روهمجلا بهذ هيلإو « ديهشلا لسغي ال هنأ : عبارلا مكحلا

 . كلذ يف ليصافت

 ثيدحلاو « هلسغ بجي هنأ حيرش نباو نسحلاو بيسملا نب ديعس نع يورو
 : دحأ ىلتق يف لاق قلي هنأ رباج ثيدح نم دمحأ جرخأ دقو « مهيلع ةجح

 نّيبف « «ةمايقلا موي اكسم حوفي مد لك وأ حرج لك نإف ؛ مهولسغت ال»

 . كلذ يف ةمكحلا

 ءاملعلا نيب فالخ كلذ ىفو « ديهشلا ىلع ةالصلا مدع : سماخلا مكحلا

 هنأبو « تيملا ىلع ةالصلا ةلدأ مومعب المع هيلع ىلصي : ةفئاط تلاقف ؛ فورعم

 ةزمح ىلع ربكو  دحأ ىلتق ىلع ىلص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ يور
 ىلع ىلص قي هنأ : رماع نب ةبقع نع يراخبلا ىور هنأبو « ةريبكت نيعبس
 . هذه رباج ةياورب المع هيلع ىلصي ال : ةفئاط تلاقو . دحأ ىلتق

 مل لي يبنلا نأ ةرتاوتم هوجو نم نايع اهنأك رابخألا تءاج : يعفاشلا لاق

 نيعبس ةزمح ىلع ربكو مهيلع ىَّلص غلي هنأ يور امو « دحأ ىلتق ىلع لصي
 ةحيحصلا ثيداح ألا هذه كلذب ضراع نمل ىغبني ناك دقو « حصي ال « ةريبكت

YAY 



 ىلع ثيدح ۔ زئانجلا باتك ۔ ۳

 ثيدحلا سفن يف عقو دقف رماع نب ةبقع ثيدح امأو ! هسفن ىلع ييحتسي نأ

 اذإ ربقلا ىلع ىلصي ال : لوقي فلاخلاو : ينعي . نينس نامث دعب ناك كلذ نأ

 ملع نيح مهل رفغتساو مهل اعد كلي هنأكو « لالدتسالا هل متي الف ؛ ةدملا تلاط

 . ىهتنا . تباثلا مكحلا خسن ىلع لدي الو « كلذب اعدوم هلجأ برق

 ؛ ةزانجلا ةالص تناك ول ذإ ؛ هباحصأب ةيعمجلا مدع مهل اعد هنوك ديؤيو

 نإف ؛ ىشاجنلا ىلع هتالص ىف لعف امك ؛ ةعامج اهالصو هباحصأ رعشأل

 هنأ نعت دري ملل هنالوبو ليظتفالاب يالا ىلرأ دجأ لمار ةف رفا تا
 ىلص ج هنأ ظفلب يراخبلا هجرخأ ةبقع ثيدحو « ىدارف ربق ىلع ىلص
 ىّتح « هتيب نم جرخي ملو : نابح نبا دازو « نينس ينامث دعب دّحَأ ىلتق ىلع

 . ىلاعت هللا هضبق

 اَولاَغَت ال» : لومي قلي هللا لوسر تْعمس : هنع هللا يضر يلع نعو 5

 | . دواد وبأ ةاور . «اعيرس بللي هنإف ؛ نفكلا يف

 يف اًوَلاَغَت ال» : لوقي هلي هللا لوسر تغمس : هنع هللا يضر يلع ْنعو)
 هيلع يلع نع ىبعشلا ةياور نم : (دواد وبأ اور . «اعيرس بلل هنإف ؛ نفكلا

 « ةدحومف ةنكاس نونف ميجا حتفب ؛ يبنجلا ماشه نب ورمع هدانسإ ىفو « مالسلا
 مل هنإ : ينطقرادلا لاق هنأل ؛ يلعو يبعشلا نيب عاطقنا هيفو « هيف فلتخم

 ظ . هأ . دحاو ثيدح ىوس هنم عمسي

 . نمثلا ةدايز يهو ؛ نفكلا يف ةالاغملا نم عنملا ىلع ةلالد هيفو

 امك « باهذلاو ىلبلا عيرس هنأ ىلإ ةراشإ هنأك «ًاعيرس بلسي هنإف» : هلوقو

TAA 



 ةشئاع ثيدح 7 | زئانجلا باتك " 

 نم عدر هب هيف ضرمي ناك هيلع بوث ىلإ رظن ركب ابأ نإ : ةشئاع ثيدح ىف

 نإ : تلق . هيف ينوتتت و: نيبو هيلع اونيزو اذه: يبو اولسغا : لاقف « نارفعز

 . ةلهملل وه امإ ؛ تيملا نم ديدجلاب قحأ يحلا نإ : لاق ؟قلَخ اذه

 . ارصتخم يراخبلا هركذ

 5 5 تم ول» : اهل لاق لي يبنلا ن : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو _ ۷

 نا آهک وو جام او دمحا ةاورز یدال

 ‹ يلْبَق تُم ول» :اهل لاق فلج يبتلا نأ : اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 هيف : (نابح ربا ةحّحّصو « ُهَجاَم نباو دمحأ ةاور . ثيدحلا وهكّتلَسَعَ

 . روهمجلا لوق وهو ‹ هتجوز لسغي نأ لجرلل نأ ىلع ةلالد

 ةدع الو « حاكنلا عافترال ؛ سكعلا فالخب . اهلسغي ال : ةفينح وبأ لاقو

 . نيجوزلا يف اذه هلوق دري ثيدحلاو « هيلع

 ےس

 ركب نأ ثيدح نم( ليسارملا» يف دواد وبأ جرخأ هنإف بناجألا ىف امأو

 یلص هللا لوسر لاق : لاق لوحكم نع « لهس يبأ نب دمحم نع « شايع نبا
 ريغ ارم م سلا« لاجرلا ملا تاما لمر هلاودهيلعاللا
 امهو « «نانف ديو نامميي امهنإف « هريغ لجر نهعم سيل « ءاسنلا عم لجرلاو

 ىف نابح نبا هركذ اذه لهس ىبأ نب دمحم . ىهتنا . ءاملا دجي ال نم ةلزنمب

 508 ىلع عباتي ال : يراخبلا لاقو « «تاقثلا»
 ِر

 الو ‹ كذخف زربت ال» : قلي هللا لوسر لاق : لاق مالّسسلا هيلع ىلع نعو
 اا

 . فالتخا هدانسإ يفو < هجام نباو دواد نأ هاور ‹ «تيم الو ‹ ىح ذخف ىلإ رظنت

A۸۹ 



 ةديربو سيمع تنب ءامسأ اثيدح 0199 ۸ ظ زئانجلا باثك ۔ ٣

 اًهنع هللا يضر ةّمطاف نأ : اهنع هللا يضَرٍسْيَمُع تْنب ءاملسأ نعو 01۸ ٠

 . ئنطقرا دلا هاور . اهنع هللا يضر يلع اهلّسَمُي نأ تَصْوَأ

 اًهنع هللا يضر ةّمطاف أ: اهْنع هللا يضر سْيَمُع تْنِب ءامُسأ نعو)

 ام ىلع لدي اذه : (ينطقرا دلا هاور . اهنع هللا يضر يلع ا

 دواد وبأ هجرخأ ا هل لدتسيف « اهجوز ةأرملا لسغ اًمأو « لوألا ثيدحلا لد

 الر غ امو تر دخما اه: قرنا نم تاتا ول تلف هنأ ةنقن

 ثيدح كلذكو « ةيباحص لوق ناك نإو « مكاحلا هححصو : ةئاسن ريغ 2

 هاور ام هديؤيو ‹ قي هتايح ىف ًافورعم ًارمأ ناك هنأ ىلع لدي وهف « ةمطاف

 تناعتساو ‹ هلسغت نأ سيمع تنب ءامسأ هتأرما ئصوأ ركب ابأ نأ نم يقهيبلا

 ‹ روهمجلا لوق وهو « دحأ هركني ملو « كلذ نع اهفعضل ؛ فوع نب نمحرلا دبعب
 . «حرشلا» يف اذك ؛ حاكنلا عافترال : لاق « لبنح نب دمحأل هيف فالخلاو

 لسغي نأ لجرللو : هظفل ام ةلبانحلا بتك نم «بلاطلا ليلد» يف و يذلاو

 + عبس نودا نبا اهديسو اهجوز لسغ ةأرمللو ؛ ا اتنبو هتمأو هتجوز

 قالو يتلا َرَمَأ يتلا ةيدماغلا ةصق يف هنع هللا يضر درب عو 8

 . ملسم هاور . تَنفْدو اهْيَلَع يلصق اهب َرَمأ مث : لاق , اَنْرلا يف اهمجرب

 ميملا دعبو ةمجعملا نيغلاب : (ةيدماغلا ةصق يف هنع هللا يضر ةديرب نعو) .
 قلي يبنلا رمأ يتلا) دودحلا يف اهتصق يتأتو « دماغ ىلإ ةبسن ؛ ةلمهم لاد

 هيف : (ملسم هاور . تنفدو اهيلع ينصف اهب رمأ مث : لاق ءانزلا يف اهمجرب

 . اهيلع ىلص يذلا وب هنأ هيف سيلو « دحب لتق نم ىلع ىلصي هنأ ىلع ليلد

4۰ 



 ةرمس نب رباح ثيدح . 0 زئانجلا ںاتک ۔ ٣

 نولصي ال ءالضفلا نأل ؛ دح ىف لوتقم ىلع مامإلا لصي ال هنإ : كلام لاق دقو

 : ةيدماغلا ىف ع لاق نکل« «حرشلا» يف انك تلق « مهل ًارجز ؛ قاسفلا ىلع
 ارم

 . ظفللا اذه وحن وأ ‹ «مهتعسول ةنيدملا لهأ نيب تمسق ول ةبوت تبات اهنإ»

 ىلعو « دح يف لتق نم ىلعو « قاسفلا ىلع ةالصلا يف فالخ ءاملعللو

 ىلع ةالصلا ةفاك ءاملعلا بهذم : يبرعلا نبا لاقو ؛ انزلا دلو ىلعو « سراحلا

 هسفن لتاق يف درو دقو « ها . انزلا دلوو هسفن لتاقو موجرمو دودحمو ملسم لك

 : ثيدحلا

 هّسفَن َلَمَق لجرب قالك يبنلا ادرك د نب رباج نعو 0

 ْمَلَف . صقاّشمب ُهَسْفَن لق لجرب و يبنلا ينأ : لاق َةَرْمَس نب رباج ْنَعو)
 . ضيرع لصن وهو ؛ صقشم عمج : صقاشملا : (ملْسم هاور . هْيلَع ّلَصُي

 لثم نع هريغل عدرو هل ةبوقعلا هانعم هيلع ةالصلا كرتو : يباطخلا لاق

 . هلعف

 ىلع ةالصلا ىري ال زيزعلا دبع نب رمع ناكو « اذه يف سانلا فلتخا دقو

 . يعازوألا لاق كلذكو . هسفن لتق نم

 ىلص هنإ : ثيدحلا اذه يف اولاقو « ها . هيلع ىلصي : ءاهقفلا رثكأ لاقو

 هيلعو تام نم ىلع ةالصلا غلي يبنلا كرت امك اذهو : اولاق « ةباحصلا هيلع

 قي رمأ هنأ لقن تبث نإ : تلق . مهبحاص ىلع ةالصلاب مهرمأو ءرمألا لوأ نيد

۲۹۱ 



 ةريره يبأ ثيدح ١ ( زئانجلا باتك ۔ ۳

 زيزعلا دبع نب رمع يأرف الإو ؛ لوقلا اذه مت« هسفن لتاق ىلع ةالصلاب هباحصأ

 نأ اهنم ذخأ امبرف « «هيلع يلصأ الف انأ امأ» : يئاسنلل ةياور يف نأ الإ قفوأ

 ظ اع او

 مُفت تناك يتلا ةأرملا ةّصق يف هنع هللا يضر ةرْيرُه يبأ ْنَعو ١
 تنك الفأ» : لاقف .تتام :اوُلاَقَف لو ئبتلا اهنع لأسف :لاق ء دجشملا

 ةا «اهربق ىلع ينوُلد» :لاقف اهرْمأ اورغص مُهَنَأكف ؛(! ينوُمشْنذَأ

 ةّملظ ةءولمت روُبقلا هذه ّنإ» : لاق مث : ملّسم دازو « هْيَلَع قمتم . اَهْيَلَع ىلصف

 . مِهْيَلَع يتالصب مهل اَهُرَونُي هللا نإو . اهلهأ ىلع

 : (دجسملا مقت تناك يتلا ةأرملا ةصق يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 اهنع لأسف) ةسانكلا : يهو هنم ةمامقلا جرخت : يأ ؛ ةعراضملا فرح حتفب

 اورغص مهنأكف ؛ ينومتنذآ متنك الفأ» : لاقف « تتام : اولاقف لك يبنل

 اهنإ هلاؤس باوج ىف مهلوق دعب : يأ : («اهربق ىلع ينولد» : لاقف «اهرُمأ
 يبأ ةياور نم : يأ : (ملسم دازو « هيلع قفتم . اهيلع ىلصف هولدف) تتام

 ءاهلُهأ ىلع ةملظ ةءولمت روبقلا هذه ّنإ») وَ يبنلا : يأ : (لاق مث) ةريره

 اهنأل ؛ يراخبلا اهجرخي مل ةدايزلا هذهو : («مهّيلع يتالصب مهل اهرّونُي هللا نإو

 ءاذه . دمحأ لاق امك ؛ تباث ليسارم نم يهو « دانسإلا اذه يف ةجردم

 ةأرما وأ ٠ دوسأ الجر نأ 1 يراخبلا ىفو 4 ةأرما عم تناك ةصقلا نأ E فنصأ أو

 نع يراخبلا يف ىرخأ ةياور يف حرص هنكل ىوارلا تباث نم كشلاب ؛ ءادوس

 ظ يبأ نع ىرخأ قيرط نم ةميزخ نبا مزج هبو« ةأرما الإ هارأ الو : لاق تباث

4۹۲ 



 ةريره يبأ ثيدح 0١ زئانجلا ںاتک ۔ ٣

 مأ : اهامسو نسح دانسإب ًاضيأ يقهيبلا هاورو « ءادوس ةأرما : لاقف « ةريره

 « ركب وبأ وه « هلاؤس نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هباجأ يذلا نأ دافأو « نجحم

 تام : اولاق «؟ناسنإلا كلذ لعف ام» : لاقف « اهنع لأسف : ضوع يراخبلا يفو

 تيرا جدنا لوس ا

 ىلصأ ءاوس « ًاقلطم هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا ةحص ىلع ليلد ثيدحلاو

 . يعفاشلا بهذ اذه ىلإو !ال مأ نفدلا لبق هيلع

 هنإف ؛ رورعم نب ءاربلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتالص ًاضيأ هل لديو

 نم رهش دعب كلذ ناكو « هربق ىلع ىلص مدق املف « ةكمب هي يبنلاو تام

 ( . هتافو

 يذلا يراصنألا مالغلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتالص ًاضيأ هل لدبو

 . يراخبلا هجرخأ . هتومب كي رعشي ملو « اليل نفد

 اهيلإ راشأ « ةباحصلا نم ةعست نع بابلا يف تدرو ثيداحأ ًاضيأ هل لديو

 . «حرشلا» يف

 «ربقلا ىلع ةالص ال هنأ ىلإ - يداهلا بهذمل ًاليصحت بلاط وبأ بهذو

 امل ؛ الا ثيداحأ ةضراعم ىلع ىوقي ال ثيدحب «رحبلا» ىف هل لدتساو

 . اهترثكو اهتحص نم تفرع

 (ةالصلا اهيف عرشت يتلا ةدملا ىف ربقلا ىلع ةالصلاب نولئاقلا فلتخاو

 ام قبي مل َىَلَب اذإ هنأل ؛ تيملا ىلبي نأ ىلإ : ليقو « هنفد دعب رهش ىلإ : ليقف

4۳ 



 ةفيذح ثيدح 0 زئانجلا ںاتک ۔ ٣

 لك ىف زئاج وهو « ءاعدلا هيلع ةالصلا نم دارملا نأل ؛ ًادبأ : ليقو ء هيلع ىلصي

 ١ . ةد ديدحتلا ىلع ليلد ال ذإ ؛ قحلا وه اذه : تلق « تقو

 «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نم ربقلا ىلع ةالصلا نأب لوقلا امأو

 . لصألا فالخ ةيصوصخلا ىوعد نأل ؛ ضهنت الف

 . يعنلا نع ىهنَي ناك لو يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةفيذح نعو - ۲

 ۰ . هّتسحو يذمّرّتلاو دمحأ ُهاور

 يف: 557 ىهني ناك ل : يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةفيذح نعو)

 يذمرتلاو دمجأ هاور) هتومب هربخأ : ااو اي هل هاعن : «سوماقلا»

 هللا دبع ثيدح نم يذمرتلا حرجا اين وللا ةد اکو و

 ريذحتلا ةغيص نإف ؛ «ةيلهاجلا لمع نم يعنلا ناف ! يعنلاو مكايإ» : لك هنع

 ىلإ هدنس قاس هنإف ؛ ةصق هيفو ةفيذح ثيدح جرخأو ‹ يهنلا ىنعم يف

 ؛ ًايعن نوكي نأ فاخأ ىنإف دحأ نذؤي الف تم اذإ : هرضح نمل لاق هنأ ةفيذح

 . هنسحي ملو « هظفل اذه . يعنلا نع ىهني وإ

 تام ًانالف نإ : سانلا يف ىداني نأ اا هنأب يعنلا يذمرتلا رسف مث
 . هتزانج اودهشيل

 ميهاربإ نعو . هناوخإو هتبارق لجرلا أ سأب ال : ملعلا لهأ ضعب لاقو
 | ١ هتبارق لجرلا ملعي نأ سأب ال : لاق هنأ

 توم ربخب ملعي نم نولسري اوناك ؛ 0 هلعفت تناك ام مّرحم ا : ليقو

 . قاوسألاو رودلا ناوبأ ىلع تيملا



 ةريره يبأ ثيدح 0 زئانجلا باتک  ؟

 وأ ء فيرش مهيف تام اذإ اوناك مهنأ برعلا يف روهشملاو : «ةياهنلا» يفو

 , *!برعلا ءاَعَن اي وأ « انالف ءاعت : لوقي « مهيلإ هاعني لئابقلا ىلإ ًابكار اوثعب « لتق
 ظ . ىهتنا . نالف توب برعلا تكله وأ « نالف كله

 تارانملا ىلعأ نم يعنلا هنمو : تلق « هنع ىهنملا وه اذه نأ يدنع برقيو

 . ءامظعلا توم يف راصعألا هذه ىف فرعي امك

 : تالاح ثالث ثيداحألا عومجم نم ذحۇي : يبرعلا نبا لاق

 . ةنس هذهف ؛ حالصلا لهأو باحصألاو لهألا مالعإ : ىلوألا

 . هركت هذهف ةرخافملل ريثكلا عمجلا ىوعد : ةيناثلا

 . ىهتنا مرحي اذهف ؛ كلذ وحنو ةحاينلاك رخأ عونب مالعإ : ةثلاثلا

 ةالصلاو لسغلاب نوبطاخي ةعامج نم دب ال هنأ نم ىلوألا ةينس ذخأ هنأكو

 : هلمو « هوحنو « «ينومتنذا الأ» : لكك هلوق هل لديو « نفدلاو

 يف يشاجتلا ىَعَن ي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَعَو - ۳

 . ًاعبزأ رَبَكَو مهب فَصَق ىلصملا ىلإ مهب جَرخو , هيف تام يذلا ميلا

 حتفب : (يشاجنلا ىعن هلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

OSESلوو نيبو جبرا يسع ليج  

 تام يذلا مويلا يف ) ةمحصأ همساو « ةشبحلا كلم نم لكل بقل: ةففخم

 ةالصل ذختا لحم وأ « ديعلا ىلصم هنأ لمتحي : (ىلصملا ىلإ مهب ١ جرخو « هيف

 . خيشلا يتخسن نم ةطقاس يهو 2.200 يأ» : «ةياهنلا» بحاص نع «سوماقلا)» يف (#*)
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 ةريره يبأ ثيدح ۳ ظ ظ ١ زئانجلا باتک " 

 . (هيلع قفتم . اعبرأ ربكو مهب فصف) زئانجلا

 . زئاج مالعإلا درج هنأو « توملاب مالعإلل مسا يعنلا نأ ىلع ةلالد هيف

 : لاوقأ هيفو « بئاغلا ىلع ةزانجلا ةالص ةيعرش ىلع ةلالد هيفو

 مل : مزح نبا لاقو « امهريغو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ؛ ًاقلطم عرشت : لوألا

 . هفالخ فلسلا نم دحأ نع تأي

 : كلامو ةيفنحلاو ةيوداهلل وهو « ًاقلطم هعنم : يناثلاو

 تلاط اذإ الإ هنم برق ام وأ « تيملا هيف تام يذلا مويلا يف زوجي : ثلاثلاو

 . ةدملا

 يف ليصفتلا هجوو « ةلبقلا ةهج يف تيملا ناك اذإ كلذ زوجي : عبارلا

 .يناجلا هزل لع يدا سرا

 يشاجنلا ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتالص نإ : ًاقلطم عناملا لاقو

 لوقلا لهأ هلاق اب اورذتعاو « ةيصوصخلا مدع لصألا نأ فرع دقو « هب ةصاخ

 اهيف هيلع ىلصي ال ضرأب تام اذإ بئاغلا ىلع ىلصي نأ وهو ؛ سماخلا

 فنصملا هلقنو « ةيميت نبا هراتخاو ؛ اهلهأ ملَسُي مل ضرأب تام هنإف ؛ يشاجنلاك

 ؛ لمتحم وهو : لاق مث« | ‹ ينايورلا هنسحتسا هنو يباطخلا نع «يرابلا حتف» ىف

 . دحأ هدلب يف هيلع لصي مل هنأ رابخألا نم ءىش ىف فقأ مل ىننأ الإ

 جور ؛ دجسللا يف ةزانجلا ىلع ةالبصلا ةهارك ىلع ثيدحلاب لدغساو
 يهن ثيدحلا يف نكي مل هنأب درو ؛ ةيكلاملاو ةيفنحلل ةهاركلاب لوقلاو « هك
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 سابع نبا ثيدح 86 زئانجلا ںاتک ۔ ٣

 «دجسملا تيملا لاخدإ وه اغإ ةهاركلاب لئاقلا ههرك يذلا نأبو « هيف ةالصلا نع

 . هيلع نولصي نيذلا ةعامجلا رثكتلو « يشاجنلا نأشل ًاميظعت ؛ قلي جرخ اغإو

 ةصقلا هذه يف يراخبلا جرخأ هنأل ؛ ةزانجلا ىلع فوفصلا ةيعرش هيفو

 باب : يراخبلا هل بّوبو « ثلاثلا وأ « يناثلا فصلا يف ناك هنأو « رباج ثيدح

 . مامإلا فلخ ةزانجلا ىلع ةثالث وأ « نيفص فص نم

 عم هيف يفوت يذلا مويلا يف هتومب مهمالعإ « ةوبنلا مالعأ نم ثيدحلا يفو

 . ةشبحلاو ةنيدملا نيب ام دعب

o4لک هللا لوسر تغمس : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو -  

 نوكرشُي ال . الجر نوعْنرأ هتزانج ىلع وقيم تو ملم لجر نم ام : لوقي

 ماسقارا (هيف هللا مهَعفش الإ « ًائيش هللاب

 ١ : لوقي ی هلل ss تصحح : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 اشيش هللاب نوكرشُي ال < الجر نوعنرأ هتزانج ىلع موق توب ملن لجر نم

 ريثكت ةليضف ىلع ليلد ثيدحلا ىف : (ملسُم هاور . (هيف هلا ُمُهَعَْفُش الإ

 : ةياور ىفو « ىلاعت هدنع ةلوبقم ةعفان نمؤملا ةعافش نأو « تيملا ىلع ةعامجلا

 رع نا يت رتل ا قسما انا ع را يي الا

 . ننسلا باحصأ اهاور . «فوفص ةثالث» : ةياور ىفو « «هيف اوعفش الإ

 كلذ نع اولأس نيلئاسل ةبوجأ تجرخ ثيداحألا هذه ليق : يضاقلا لاق

 ةعافش لوبقب ربخأ #8 نوكي نأ لمتحيو « ها . هلاؤس نع دحاو لك ناجأف

 دوجو عم حرطي ددعلا موهفم ذإ ؛ امهنيب يفانت الو , دادعألا هذه نم دحاو لك
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 ب ادنج نب ةرمس ثيدح 65 ظ زئانجلا تاک

 اهاندأب ةعافشلا لبقتو اهب لومعم ثيداحألا عيمجف ؛ صنلا

 يبنلا ءارو تْيلَص : لاق اًمهنع هللا يضر سُدْنُج نب َةَرُمَم ّنَعو ٥

 ( . هْيلَع قْفَتُم . اهَطْسَو ماقف اهسافن ىف ْتَناَم ةأرما ىلع قالي

 فلك يبنلا ءارو تيلص : لاق اًمُهنع هللا يضر ٍبْدْنُج نب ةَرُمَّس ْنَعو)
 0 ىلع ليلد هيف : (هْيِلَع َقْفَتُم . اَهَطْسَو اقف اهسافن ىف تتام ةأرما ىلع

 بجاولا اًمأو 1 بودنم اذهو « اهيلع ىلص ادإ ةأرملا طسو دنع مايقلا ةيعورشم

 ارم وأ < الحر تلا نم ج لاقت | وه امّنإَف

 وبأ لاقف ؛ ةأرملاو لجرلا قح يف لابقتسالا مكح يف ءاملعلا فلتخاو

 . ءاوس امهنإ : ةفينح

 تيبلا لهأ ةياورل ؛ ةأرملا ييدثو لجرلا ةرس مامإلا لبقتسي هنأ ةيوداهلا دنعو

 . مالسلا هيلع ىلع نع مالسلا مهيلع

 همايق يور دق ذإ ؛ لجرلا نم ةرسلا نيبو هنيبو « ةأرملا ردص : مساقلا لاقو

e 
 دواد وبأ هجرخأ امل ؛ اهتزيجع دنعو « لجرلا سأر ءاذح فقي هنأ يعفاشلا نعو

 ىلع ىلصو ‹ هسأر دنع ماقف لجر ىلع ىلص هنأ : سنأ ثيدح نم يذمرتلاو

 هلك هللا لوسر ناك اذكه : دايز نب ءالعلا هل لاقف « اهتزيجع دنع ماقف ةأرملا

 داريإب راشأ يراحبلا نإ : «حتفلا» يف فنصملا لاق هنأ 9 معن : لاق ؟لعفي

 . سنأ ثيدح فيعضت ىلإ ةرمس ثيدح
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 ةشئاع ثيدح - رئانخا ںاتک ۔ ٣۳

oفلج هللا لوُسَر ىلص ْدَقل « هللاو : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ْنعو - ٦ 

 . ملسم هاور . دجسملا يف ءاَضْيَب يتبا ىلع

 واک هللا لوسر یلص دقل « هللاو : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ءاضيبلا امهمأو « ةعيبر نب بهو امهوبأ « ليهسو لهس امه : (ءاضيب ينبا

 ادر ة ةشئاع هتلاق : (ملسم هاور . دجسملا ىف) اهل ةفص ءاضيبلاو ؛ دعد اهمسا

 نبق ةزائجلا ةالص ةيهارك مدع نم روهمجلا هيلإ بهذ ام ىلع ليلد 0

 الو : ةيفنحلل «يرودقلا» يفو « حصت ال اهنأ ىلإ كلامو ةفينح وبأ بهذو

 ىلص نم» : دواد وبأ هجرخأ امبو « هباوج مّدقتو ‹ ىشاجنلا ىلع ةالصلل ءاضفلا

 ؛ هفعض ىلع دمحأ صن هنأب بيجأو « «هل ءىش الف ‹ دجسملا ىف ةزانج ىلع

 نم ةروهشملا خسنلا يف هنأ ىلع ؛ فيعض وهو « ةمأوتلا ىلوم حلاص هب درفت هنآل

 . «هيلع ءىش الف» : ظفلب «دواد ىبأ نئس»

 ةيفنحلاو مه اولوأتو « هيزنت ةهارك دجسملا تيملا لاخدإ هركي : ةيوداهلا دنعو

 امهتزانجو « ءاضيبلا ينبا ىلع ىلص قلي هنأ دارملا نأب ة ةشئاع ثيدح ةيكلاملاو

144 



 ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح _ ۷ زئانجلا باتك ۔ ؟

 ىفخي الو ء دجسملا لخاد ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص وهو « دجسملا جراخ

 ةشئاع جاجتحا قباطي ال هنأو هدعب

 ىلع ٌربكُي مقرا نب دیر ناك : لاق ىلُيل يبأ نب نمحرلا دبع نعو ١
 لو هللا لوسر ناك : لاقف هتاف اسْمَ ةزانج ىلع َرّبك ُهّنإو , اعبر انزئاتج

 . ةعبرألاو ملم هاور . اَهُرَّبكي

 يبأ نب نمحرلا دبع ىسيع وبأ وه : (ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نعو)

 بلاط يبأ نب يلعو هابأ عمس ءرمع ةفالخ نم تيقب نينس تسل دلو « ىليل

 ببس يفو « نينامثو نيتنثا ةنس هتافوو « ةباحصلا نم ةعامجو « مالّسلا هيلع
 ناك : لاق) ةرصبلا رهن يف قرغ : ليقو « لتق : ليقو « َدَقف : ليق « لاوقأ هتافو

 هتلأسف « ًاسمخ ةزانج ىلع ربك هنإو « ًاعبرأ انزئانج ىلع ربكي مقرأ نب ديز
 ثيدح ىف مدقت : (ةعبرألاو ملسم هاور . اهربكي قالك هللا لوسر ناك : لاقف

 نبا نع عبرألا تيورو . ًاعبرأ يشاجنلا ىلع هتالص يف ربك قلي هنأ ةريره يبأ

 يفو « تباث نب ديزو بزاع نب ءاربلاو رماع نب ةبقعو ةريره يبأو دوعسم

 نع هجام نبا جرخأو « ًاعبرأ ربكف ربق ىلع ىلص : سابع نبا نع «نيحيحصلا»

 : دواد يبأ ي و يعم كك هللا لوسر نأ : ةريره يبأ

 0. هنم حصأ بابلا يف سيل

 ءاهقفلا مهنم « فلخلاو فلسلا نم روهمج ريغ ال ًاعبرأ اهنأ ىلإ بهذف

 . مالسلا هيلع يلع نب ديز نع ةياورو « ةعبرألا

 نأ يور ا اوجتحاو « تاريبكت سمخ ربكي هنأ ىلإ ةيوداهلا رثكأ بهذو

٠» 



 ىلع ثيدح - 4 رئانجلا باتك ۔ ۳

 «ًاسمخ هيبأ ىلع ربك نسحلا نأو « اسمخ ةمطاف ىلع ربك مالّسلا هيلع ًايلع

 دارملا نأب عبرألا ةياور اولوأتو « ًاسمخ سابع نبا ىلع ربك هنأ : ةيفنحلا نبا نعو

 . ديعب وهو « حاتتفالا ةريبكت ادع ام اهب

 «اتس فينُح نب لهس ىلع ربك هنأ : هنع هللا يضر يلع ْنعو - ٨

 0 . يراخبلا يف هلصأو ءروصنم نب ديعس هاور . يردب هنإ : لاقو

 ةلمهملا مضب : (فينح نب لهس ىلع ربك هنأ : هنع هللا يضر يلع نعو)
 هعم رذب ةعقو دهش نم : ئأ : (يردب هنإ : لاقو ءًاتس) ءافف ةيتحت ةانثمف نونف

 نأ يراخبلا يف يذلا : (يراخبلا يف هلصأو ‹ روصنم نب ديعس هاور) هي : ارا
 لاو

 هركذ اذك ءأتس : «هجرختسم» يف يناقربلا داز « فينح نب لهس ىلع ربك ًايلع

 . «(هخيرات» يف يراخبلا

 نع ىقهيبلا جرخأف ؛ ةزانجلا تاريبكت ةدع يف تاياورلا تفلتخا دقو

 انعمتجاف ًاسمخو اعبرأ ناك دق كلذ لك : لاق رمع نأ : بيسم ا نب ديعس

 نع اضيأ يقهيبلا هاورو « ديعس نع رخآ هجو نم رذنملا نبا هاورو « عبرألا ىلع

 1 ال هللا لوسر دهع ىلع نوربكي اوناك : لاق لاو يبأ
 رمع مهعمجف « ىأر اب لك ربخأف لل هللا لوسر باحصأ رمع عمجف ؛ افيو

 يبنلا ناك : هدانسإب «راكذتسالا» نقولا دبع نبا یورو « تاريبكت عبرأ ىلع

 توم ءاج ىّتح « ًاينامثو ًاعبسو ًاتسو اسمو ًاعبرأ زئانجلا.ىلع ربكي و

 تبث مث < اعبرأ هيلع ربكو هءارو سانلا فصو ىلصملا ىلإ جرخف ؛ يشاجنلا

 مل هعم نمو رمع نأكف اذه حص نإف ؛ هللا هافوت ىّتح « عبرأ ىلع غلي ىبنلا

 لكم



 سابع نباو رباج اثيدح ۔ ٣۳٥و ۹ زئانجلا باتک ۔ ٣٣

 . كلذ يف اورواشتو مهعمج ىتح « عبرألا ىلع رمألا رارقتسا اوفوعي

 نئلعربكي ا هللا لو ناك : لاق هنع هللا يصر رباجب نعو - 04

 دانسإب يعفاشلا i ىلوألا ةريبكتلا يف باتكلا ةحتافب Î انزئانج

 . فعصض

 انزئانج ىلع ُرّبكُي ی هللا لوممر ناک : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)
 دانسإب ُيعفاشلا هاور . ىلوألا ةريبكتلا يف : باتكلا ةحتاقب ًأرقيو ءًاعبرأ
 همحر حراشلا هيلع ملكتي ملف «حرشلا» ةخسن نم ثيدحلا اذه طقس : (فيعض

 هدنس نأ : «يذمرتلا حرش» يف هخيش دافأ هنإ : «حتفلا» يف فنصملا لاق . هللا

 دمحم نع دمحم نب ميهاربإ نع يعفاشلا هاور هنإ : «صيخلتلا» يفو « فيعض
 . ليقع نبا اوفعض دقو « ىهتنا . رباج نع ليقع نب هللا دبع نبا

 رذنملا نبا لقنف « ةزانجلا ةالص ىف ةحتافلا ةءارق يف ءاملعلا فلتخا هنأ ملعاو

 . يعفاشلا لاق هبو ؛ اهتيعورشم ريبزلا نباو يلع نب نسح او دوعسم نبا نع
 ظ . قاحسإو « دمحأو

 « نييفوكلاو كلام لوق وهو « ةءارق اهيف سيل هنأ رمع نباو ةريره يبأ نع لقنو
 : هلوق هل دهش دقف ؛ ًافيعض ناك نإو وهو « فلس ا نولوألا لدتساو

 تيلص : لاق مهنع هللا يضر فْوَع نب هللا دبع نب ةحلط نعو 01٠

 0 هدم اهنأ اوُمَلْعَتل : لاقف « باتكلا ةحتاف اَرَقَف ةزانج ىلع ساّبَع نبا فلخ

 . يراخُبلا هاور

 لاق) يعازخلا : يأ : (مهنع هللا يضر فوع نب هللا دبع نب ةحلط نعو)
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 ساغ نبا قيد فال زئانجلا باتک ” 

 اهنأ اوملعتل : لاقف « باتكلا ةحتاف أرقف « ةزانج ىلع سابع نبا فلخ تيلص

 : ظفلب يئاسنلاو « «هحيحص» يف ةميزخ ا هجرخأو : (يراخبلا هاور . ةنس

 جرخأو . ةنسو قح هنإ « يخأ نبا اي معن : لاقف كلذ نع هتلأسف هديب تذخأف

 ىتح « رهجو ةروسو ساتكلا ةحتافب أرقف : ظفلب ىرخأ قيرط نم اضيأ يئاسنلا

 نع يذمرتلا ىور دقو . قحو ةنس : لاقف هتلأسف هديب تذخأ غرف املف « انعمسأ

 ؛ حصي ال : لاق مث . باتكلا ةحتافب ةزانجلا ىلع أرق يب هنأ : سابع نبا

 . دنسم ثيدح « ةنسلا نم : يباحصلا لوق نأ ىلع اوعمجأ : مكاحلا لاق

 دنعو ثيدحلا لهأ دنع فالخلا نأ عم ؛ عامجإلا لقن اذك : فنصملا لاق

 . ريهش نييلوصألا

 نم دارملا نأل ؛ ةزانجلا ةالص ىف ةحتافلا ةءارق ںوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 حالطصا هنإف ؛ ةضيرفلا لباقي ام اهب دارملا نأ ال « غلي هنع ةفولأملا ةقيرطلا ةنسلا

 نم هجام نبا جرخأ دقو « تباث : يأ  قح : هلوق ًاديكأت بوجولا دازو « يفرع

 ةحتافب ةزانجلا ىلع أرقن نأ لي هللا لوسر انرمأ : تلاق كيرش مأ ثيدح

 لوسر انل تقوي مل : دوعسم نبا لوقل ؛ اهتيعورشم مدع ىلإ نورخأ بهذو
 نم رتخاو « مامإلا ربك اذإ ربك» : لاق لب ؛ ةزانجلا ةالص ىف ةءارق ع هل
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 فرعت ىتح ؛ « شيدح باتك ىلإ هزعي مل هنأ الإ ‹ «تئش تئش ام مالكلا بياطأ

 وهو « تبثم سابع نباو فان هنأ ىلع ؛ يباحص لوق وه مث « اهمدع نم هتحص
 . مدقم

 . ةنس : سابع نبا لوقب ًالمع ؛ ةنس ةءارقلا نأ لآلا نم ةعامجو يداهلا نعو
 . هظفل يف اهب دارملا تفرع دقو

 الإ ةالص ال» : ثيدح تبث دقو « ةالص اهنأ اوقفتا مهنأب بوجولل لدتساو

 . ليلد ىلإ جاتحي هنم اهجارخإو مومعلا تحت ةلخاد يهف < «باتكلا ةحتافب

 ىلع ىلصيف ربكي مث « ىلوألا ةريبكتلا دعب هنإف ةحتافلا ةءارق عضوم امأو
 : هلوق اهدافأ دق ءاعدلا ةيفيكو « تيملل وعديف ربكي مث « لي ىبنلا

 ل هللا لوسر ىلص : لاق امهنع هللا يضر كلام نب فْوَع نعو ۴۱
eاار  

 و

 فغاو , هفاعو « هّمَحْراو ٠ هل رفغا ! مهللا» : هئاعد نم تظفَحَف ةزاتج ىلع

 اياطخلا نم هّقنو « درلو حلاو ءاماب هَلسْعاو « ةلخذم عسوو هرن مركأو « ةنع

 ًاريخ ًالْهأو « هراد نم ًارْيَح أراد ةلدنأو « سندلا نم ضيْبألا بوثلا ىقتُب امك
 . ملسم هاور . «راتلا باذعو ربقلا ةنّتف هقو « نجلا هلخْدَأو ‹ هلْهَأ نم

 ىلع غي هلا لوسر ىلص : لاق امهنع هللا يضر كلام نب فْوَع نعو)
 . نع فاو « هفاَعو « ُهْمَحْراو « هل ٌرفغا ! مُهّللا» : هئاعد نم تظفَحَف ةزاتج

 اياطخلا نم هقنو  دَرَبلاو جلقلاو ءامب هْلِسْعاو « ةلخادُم عسوو ؛ هرب مركأو

 فو ورد وم ارحم اراد لدار یتا نم رضيت الا تولا یت اسنك
 : (ٌملسُم هاور . «راتلا باذعو ربقلا ةنّثف هقو « ةّنجلا ُهّلْخْدَأو « هلُْهَأ نم ًاريخ
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 . هظفحف هل هركذف هلاق ام هلأس هنأ لمتحيو « هظفحف هب رهج غلي هنأ لمتحي

 : لاق نم مهنمو « ريخي : لاق نم مهنمو « رارسإلا بدني : ءاهقفلا لاق دقو

 . ليللاب رهجيو راهنلا يف رسي

 . «ءاعدلا هل اوصلخأ» : غي هلوقل ؛ هل هيف صالخإلا ىغبني تيملل ءاعدلاو

 كلذكو « ثيدحلا اذه ا ثيداحألا حصأو « ىلوأ للي هنع تبث د امو

 : هلوق

o۲هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر َةريرُه يبأ نعو  

 اندهاشو ءانتّيمو انّيَحل فغا مُهّللا» : لوقي ةزانج ىلع ىلص اذإ مّلسو هلآو

 ىلع هيخأف نم هتببحأ نمل ءاناشأو انركذو « انريبكو انريغصو « انبئاغو

 انلضُنت الو « ُهَرْجَأ اتفرحت ال مهلا « نايإلا ىلع ُةفوتف ام ُهعِيَقوت ْنَمو « مالسإلا

 . ةعبرألاو ملسم ُهاور . (ُهَدْعَب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو)

 : يأ : (اندهاشو « انتّيمو انّيَحل رفع مُهّللا» : لوقي ةزانج ىلع ىلص اذإ مّلسو

 الف الإو , ةحلاصلا لاعفألل فيلكتلا دنع هتبث : يأ : (انريغصو ء انبئاغو) انرضاح

 . مالسإلا ىلع هيحأف ام هتييحأ َْم مهلا ءاناشنأو انركذو ءانريبكو) هل بنذ

 هاور . لآ اتمرحت ال مهلا « نايإلا ىلع ُهفوتف ام َُيقوت نمو

 نع : «دواد يبأ ننس» يفف ةريثك تيملل ءاعدلا يف ثيداحألاو : (ةغيرألاو ملسم

 تنأو « اهبر تنأ « ّمُهّللا» : ةزانجلا ىلع ةالصلا ىف اعد لب يبنلا نأ : ةريره يبأ

 اهرسب ملعأ تنأو , اهحور تضبق تنأو « مالسإلل اهتيده تنأو ءاهتقلح
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 a عقسألا نب ةلثاو ثيدح ص هجاف نياق « «هل:رفغاف ءاعفش كانئج اهتينالعو

 : لوقي هتعمسف نيملسملا نم لجر ةزانج ىلع يَ هللا لوسر انب ىلص : لاق
 ءرانلا باذعو ربقلا ةنتف هق « كراوج لبحو « كتمذ يف نالف نب نالف نإ ! ٌمُهْللا»
 . «ميحرلا روفغلا تنأ كنإف ؛ همحراو هل رفغاف ! مُهّللا . دمحلاو ءافولا لهأ تنأو

 ىلع ًاروصقم سيل كلذ يف عستم رمألا نأ ىلع لاد تاياورلا فالتخاو
 لكلاو « كلذك يعفاشلا راتخاو « ىرخأ ةيعدأ ةيوداهلا راتخا دقو « نيعم ءيش

 . «حرشلا» يف روطسم

 ملو  یئاسنلا ةياور يف تفرع امك كلذ تبث دقف دمحلا عم ةروس ةءارق امأو
 هل تعرش يذلا هنأل ؛ تيملل ءاعدلا صالخإ ىف نأشلا اغإو ؛ نييعت اهيف دري

 : هلوق وهو ‹ ثيدحلا هب درو 5-5 : ةالصلا

 اذإ» : لاَق مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ةن هنعو _ ۳

 . ناّيح نبا ةححصو « دواد وبأ ُهاور . «ءاعدلا هل اوُصلخأ تملا ىلع ُمُتيَلِص

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ) ) هنع هللا يضر ةريره يبأ : ل يلا

 هححصو « دواد وبأ هاور . ءاعدلا ُهل اوصلخأف تملا ىلع متّيلص اذإ» :
 . هيف هتعافش لوبق ديري اهبلط يف غلابي عفاشلاو ء ءاعفش مهنأل : ا

 هللا اندعو ام اذه : لاق ةزانج ىأر اذإ ناك رمع نبا نأ : ىناربطلا ىورو
 الكي يبنلا نع دنسأ مث : ًاميلستو ًانامإ اندز « ممّا ‹ هلوسرو هللا قدصو هلوسرو
 ا دغو اما ده: ةلوسرو نإ ةصربكأ للا لاقت اج ار نمف : لاف هنأ
 . «ةنسح نورشع هل بتكت « ًاميلستو ًاناميإ اندز « ّمّهَللا « هلوسرو

 ا
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 ةريره يبأ ثيدح _ 4

 اوُعرسأ» :لاق كلي يبنلا نع هنع هللا يضر ةرْيرُه يبأ نعو 4

 رشف كلذ ئوس كت نإو + هّيلإ اهتوُمدقُت بف « ةحلاص كت نإف ؛ ةزانجلاب

 . هيلع َقْفَتُم . «مكباقر ْنَع ةنوعضت

 ؛ ةزانجلاب اوعرسأ)» : 5 لل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ًأدتبم ربخ : (ٌريخف « ةحلاص) تيملا اهب دارملاو « ةزانجلا : يأ : (كت نإف

 ىوس كت نإو « هّْيلِإ اهنوُمدَقُت) يتآلا رش هلثمو « ريخ وهف : يأ ؛ فوذحم

 . (هيلع قفتم . «مكباقر رع هنوعضت شف « كلذ

 . ءاملعلا نيب فالخ الب بدنلل عارسإلاب رمألا نأ ةمادق نبا لقن

 هلمح كلذ ىلعو « يشملا ةدش هب دارملاو « هبوجوب لاقف « مزح نبا لئسو

 . فلسلا ضعب

 هركيو « داتعملا يشملا ةيجس قوف عارسإلاب دارملا روهمجلاو يعفاشلا دنعو

 يهتني ال هنإ ثيحب نکل« , اهب عارسإلا بحتسي هنأ لصاحلاو « ديدشلا عارسإلا

 . عّيشملاو لماحلا ىلع ةقشم وأ « تيملاب ةدسفم ثودح اهعم فاخي ةدش ىلإ

 ءطبلا نأل ؛ نفدلا نع تيملاب أطابتي ال نأ ثيدحلا دوصقم : ىبطرقلا لاقو

 اهلمحب «ةزانجلاب» : هلوقب دارملا نأ ىلع ءانب اذه « لايتخالاو ىهابتلا ىلإ قدا اهز

 : يوونلا لاق « لوألا نم معأ وهف ؛ اهزيهجتب عارسإلا دارملا : ليقو « اهربق ىلإ

 لمحل ا نأب بقعتو « «مكباقر نع هنوعضت» : ثيدحلا یف هلوقب دودرم لطاب اذه

 . انويد هتبقر ىلع نالف لمح : لوقت امك ؛ يناعملا نع هب ربعي دق باقرلا ىلع

 هديؤيو : «حتفلا» يف هلقن دعب فنصملا لاق « هنولمحي ال لكلا نأ هديؤيو : لاق

 ا
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 الف« مك دحأ تام اذإ» : لوقي وب هللا لوسر تعمس :رمع نبا ثيدح

 دواد ىبألو « نسح دانسإب يناربطلا هجرخأ . «هربق ىلإ هب اوعرسأو هوسبحت
 ۰ . «هلهأ ينارهظ نيب ىقبت نأ ملسم ةفيحل يغبني ال» : ًاعوفرم

 جولفملا ريغ يف اذهو « هنفدو تيملا زيهجتب ةردابملا ىلع ليلد ثيدحلاو
 . هرمأ يف تبثتلا يغبني هنإف ؛ هوحنو

ooةزانجلا دهش نما : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هنعو -  

 , «ناطاريق ُهلف « َنْفدَّت ىَّنح ‹اهدهش نَمَو ؛ طاريق هلف ‹ اهيلع ىلصُي ىتح
 : مسلو , هيلع ّقفشم . «نيميظعلا نيلبجلا لثم» : لاق ؟ناطاريقلا امو : ليق

 ءاباستخحاو اناميإ ملْسُم ةّراتج عبت نَم» : يراخبللو ٠ «دخللا يف عضوت یتح»

 لك ؛ نّيطاريقب عجْرَي هنإف ‹ اهنفد نم ٌعرفُيو اهيلع ىلصُي ىّنح اًهَعم ناكو
 . (دُحَأ لم طاريق

 دهش نم» : غلي هللا لوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : يأ : (هنع هللا يضر هنعو)
 هلف « نفدت ىح ء اهدهش نمو ؛ طاريق ةلف ء اهيلع ىلصي ىح « ةزانجل ا
 امو) ةريره وبأ وه « ؟ناطاريقلا امو : لئاقلا نأب ةناوع وبأ حرص : (ليق « «ناطاريق
 نم : يأ : (ملسلو ‹ هيلع قفتم . «نيميظعلا نيلبجلا لثم» : لاق ؟ناطاريقلا

 يبأ ثيدح نم ًاضيأ : (يراخبللو « «دحللا يف عضوت ىتح») « ةريره يبأ ثيدح
 غرفيو اهيلع ىلصي ىح اهعم ناكو « ًاباستحاو انايإ ملسم ةزانج عبت نم») ةريره
 ردص ىلع اقفتاف : («دُحَأ ٌلثم طاريق لك ؛ نيطاريقب عجري هنإف اهنفد نم
 . ًايباحص رشع انثا ور تدا نوو نلت مهتم ددعاو لك هرقل مث ‹ ثيدحلا
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 ىلع باوثلا بترت نأل ؛ هنم دب ال هنأل ؛ هب َدَّيَق (اباستحاو ًاناميإ» : هلوقو

 وأ « ةدرجلا ةأفاكملا ليبس ىلع كلذ لعف نم جرخيف « ةينلا قبس يعدتسي لمعلا

 . «حتفلا» يف فنصملا هركذ ؛ ةاباحملا ليبس ىلع

 ؛ رجألا نم ناطاريق هلف» : يئاسنلا ةياور يف عقوو ؛ «دحأ لثم» : هلوقو

 ««دحأ لثم امهرغصأ» : ملسمل ةياور يفو « «دحأ نم مظعأ امهنم دحاو لك

 يف امهفخأ ؛ رجألا نم ناطاريق هل بتك» : ةلثاو ةياور نم يدع نبا دنعو

 . «دحأ لبج نم لقثأ ةمايقلا موي هنازيم

 يف درو دقو « اهب جورخلا ءادتبا نم اهعم روضحلا هرهاظو ؛ روضحلا : دوهشلاو

 هل ناك « نفدت ىتح « اهعبت مث  اهتيب نم ةزانج عم جرخ نم» : ملسم ظفل

 ناك « عجر مث« اهيلع ىلص نمو « دحأ لثم طاريق لك ؛ رجألا نم ناطاريق

 رجألا قحتسي ال هنأب يضقت ؛ ضعب ىلإ اهضعب در ادإ تاياورلاو « «طاريق هل

 : اهعبت مث ‹ اهيلع ىلص نم الإ روكذملا

 مل نإو ‹ ىلص نمل رجألا لصحي هنأ ىل رهظي يذلا : هللا همحر فنصملا لاق

 نود « طقف ىلص نم طاريق نوكي نكل ؛ ةالصلا ىلإ ةليسو كلذ نأل ؛ عبتي

 نب ديز نع ةورع ثيدح نم روصنم نب ديعس جرخأو « عبتو ىلص نم طاريق

 انف هجرخأ . «كيلع ام تيضق دقف « ةزانج ىلع تيلص اذإ» تشات

 : هانعمو « «اهلهأ نيبو اهنيب اولخف» : هرخآ يف دازو «متيلص اذإ» : ظفلب ةبيش

 لوق يراخبلا قلعو . رجأ ةدايز كلف عابتالا تدرأ نإف ؛ تيملا قح تيضق دق

 5 طاريق هلف عجرو ىلص نم نكلو ؛ ًانذإ ةزانجلا ىلع انملع ام : لاله نب ديمح
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 ةزانجلا عم نوكي لجرلا : ن نيريمأب اسيلو ناريمأ : ةريره يبأ ثيدح امأو

 هنإف « قازرلا دبع هجرخأ . اهيلو نذأتسي ىتح « عجري نأ هل سيلف ؛ اهيلع يلصي
 . ةفيعض اهلك ةعوقرم ثيداحأ هانغم يف تيور دقو « فوقوم عطقنم ثيدح

 الو « هتقيقح ةفرعم ىلإ قيرط انل سيل ةرخآلا ىف لامعألا نزو ناك الو
 , ريداقملا e م هفرعن اب ههيبشتب الإ كلذل ا نك ملو < هللا الإ هملعي

 « سوسحلا ةروص ىف لوقعملا انل زربيل ؛ طاريقلاب كلذ نم لصاحلا رجألا ردق هبش
 ةفرعم ىلع هبن « ايندلا يف هفرعن ام ىلإ ةبسنلاب ردقلا ريقح طاريقلا ناك الو
 . ةنيدملاب فورعملا لبجلا « دحأك هنأب هردق

 . هلك هنم غرفي مل نإو « نفدلا قلطم عوقو يف رهاظ < «نف دت ىتح» : هلوقو

 : ملسمل ىرخألا ةياورلا يف نأ الإ ؛ كلذك , «دحللا يف عضوت ىتح» : ظفلو

 . اهريغ يف امل ريسفتو نايب اهيفف  «اهنفد نم عرفي ىتح»

 ىلع ةلالد هيفو « هنفدو هيلع ةالصلاو تبملا روضح يف بيغرت ثيدحلاو
 . هتوم دعب هيلإ نسحأ نمل ةباثإلا ليزجب هماركإو « تيملل هيركتو هللا لضف مظع

 ىلإ هدنسب «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا جرخأ :  ةزانجلا لمح يف  هيبنت
 ريرسلا بناوجب ذخأيلف « ةزانجلا مكدحأ عبت اذإ : لاق هنأ دوعسم نب هللا دنع

 نب نامثع نأ : هدنسب جرخأو . ةنسلا نم هنإف ؛رذي وأ دعب عوطتيل مث « ةعبرألا
 نأ ًاضيأ جرخأو . هعضو ىّتح « هقرافي ملف همأ ريرس نيدومعلا نيب لمح نافع
 نأ جرخأو . صاقو يبأ نب دعس ريرس يدومع نيب لمح هنع هللا يضر ةريره ابأ
 فسوي ثيدح نم جرخأو . ةمرخم نب روسملا ريرس يدومع نيب لمح ريبزلا نبا
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 رمع نبا ثيدح _ 05 زئانجلا باتك ۔ ٣

 سابع نباورمع نبااهيفو جيدحخ نب عفار ةزانج تدهش : لاق كهام نبا

 مث « هلهاك ىلع هعضوف نيمئاقلا نيب ريرسلا مدقمب ذخأ ىّتح « رمع نبا قلطناف

 ظ . ىهتنا . اهب ىشم

 هيلع هللا ىلص يتلا ىأر ُهّنَأ : هيبأ ّْنَع هنع هللا يضر ملاس ْنَعو 50

 هححصو « ةسمخلا ُةاور . ةزانجلا مامأ نوشي مهو رمعو ركب ابأو مّلسو هلآو

 . لاسّرإلاب ةفئاطو ئئاستلا ُهّلعَأو « ناّبح نبا

 هللادبع نب ملاس ورمع وبأ وأ هللا دبع وبأ وه : (هنع هللا يضر ملاس نعو)

 ) مهئاملع نايعأو نيعباتلا تاداس نم < ةنيدملا ءاهقف دحأ « باطخلا نب رمع نبا

 رمع نب هللا دبع وه : (هيبأ نع) ةئامو تس ةنس تام « هريغو هيبأ نع ىور

 مامأ ںوشمي مهو رمعو ركب ابأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر هنأ)

 : (لاسرإلاب ةفئاطو يئاسنلا هلعأو « نابح نبا هححصو « ةسمخلا هاور . ةزانجلا

 ثيدحو « لسرم يرهزلا نع وه امنإ : دمحأ لاقف « هلاسرإو هلصو يف فلتخا

 لسرملا نوري ثيدحلا لهأ : يذمرتلا لاق « هلعف نم رمع نبا ىلع فوقوم ملاس

 نب هللا دبع نأ : ملاس نع يرهزلا نع «هحيحص» ىف نابح نبا هجرخأو « حصأ

 حيحصلاو : لاق ؛ يرهزلا ىلع هيف اريثك افالتخا «للعلا» ىف ىنطقرادلا ركذ دقو

 ىشم دقو : لاق « يشمي ناك هنأ : هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع : لاق نم لوق

 لاقو . لسرم اذهو « اهيدي نيب امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأو قلي هللا لوسر

 نعو « ظفاح ةقث وهو « ةنييع نبا ةياور نم هنأل حجرأ لوصوملا نإ ::نقييبلا
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 رمع نبأ ثيدح 651 زئانجلا باتک ۔ ۳

 اذه ىف سانلا كفلاخ « دمحم ابأ اي : ةنييع نبال تلق : لاق ينيدملا نب يلع
 ةو ةي < يآ جت ارارع يق ىرطزلا نةما لاف « كيفما

 هنأل ؛ مهولا يفني ال اذهو : فنصملا لاق . هيبأ نع ملاس نع « هيف نم هتعمس

 . ًاجاردإ هيف نأ الإ .كلذك رمألاو « هيبأ نع ملاس نع هنم هعمس هنأ طبض

 ةنييع نبا هب ثدحو « يرهزلا هححصو

 : لاوقأ ةسمخ ىلع ءاملعلا فلتخا ثيدحلا يف فالتخاللو

 ‹ ءافلخلا لعفو « ةي هلعف نم هدورول لضفأ ةزانجلا مامأ يشملا نأ : لوألا

 . يعفاشلاو روهمجلا هيلإ بهذو

 نع سواط نبا هاور امل ؛ لضفأ اهفلخ يشملا نأ ةيفنحلاو ةيوداهلل : يناثلاو
 نب ديعس هاور الو . ةزانجلا فلخ الإ تام ىح « هلي هللا لوسر ىشم ام : هيبأ
 يشملا نم لضفأ اهفلخ ىشملا : لاق مالسلا هيلع يلع ثيدح نم روصنم

 هل فوقوم وهو « نسح هدانسإ . فلا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضفك ؛ اهمامأ
 . هدانسإ يف ملكت دمحأ نأ مرثألا ىكحو « عفرلا مكح

 هقلع ؛ ا ی تیب اهدا مادبا دي نيب يشمي هنأ : ثلاغلا
 هيفو « قازرلا دبع اذكو « ًالوصوم ةبيش ىبأ نبا هجرخأو « سنأ نع يراخبلا

 ًاناكم نومزلي ال مهنأو « ةزانجلاب عارسإلا ةنس قفاوي وهو « نيعيشملا ىلع ةعسوتلا
 . مهضعب ىلع وأ « مهيلع قشي الئل ؛ هيف نوشمي ًادحاو

 هجرخأ ال ؛اهفلخ بكارلاو ءاش تيح يشم ىشالا نأ :يروقلل عبارلا لوقا
 :اعوفرم ةريغملا ثيدح نم مكاحلاو نابح نبا هححصو «نئنسلا» باحصأ
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 ةيطع مأ ثيدح _ ۷ ( زئانجلا باتك ۔ ٣

 . «اهنم ءاش ثيح يشاملاو ةزانجلا فلخ بكارلا»

 . اهفلخف الإو اهمامأ يشم : ا ل حالا

 TE تلاق اهنع هللا يضر ةيطع را

 عابتا نع) لوهجملل ينبم : (انيهن : تلاق اهنع هللا يضر ةيطع مأ نعو)

 لقا ناشار لزسألا لها ووجهي قلتم. اع عزمي ملو تاب

 نم رهاظلا ذإ ؛ عوفرملا مكح هل لعافلا ركذ مدعب  انرمأ : وأ « انيهن : يباحصلا

 . ولج ىبنلا وه ىهانلاو رمآلا نأ كلذ
 اا

 نع ضبا ناب ىف یراخلا هعيرخأ هنأو هعقر تن دقق: تيدا اده امار

 هنأ الإ « ثيدحلا . . . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناهن : ظفلب ةيطع مأ

 لخد امل : تلاق اهنع يناربطلا هجرخأ امل« هنم هعمست مل ةيطع مأ نأل ؛ لسرم

 م سو يان بج ا سى

 ‹ ثيدحلا . . . نقرست الأ ىلع نكعيابأل نكيلإ ىنثعب لَ هللا لوسر َّنِإ : لاقف

 اج يرش هيفو

AS 
 ا يدجول

 ناك مي
 يس -

 ل
 هللا لوسر نأ : ةريره يبأ ثيدح نم ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ام هل لديو

 هجرخأو « ثيدحلا « (رمع اي اهعد» : لاقف اهب حاصف ةأرما رمع ىأرف « ةزانج ىف

 یراق الاجور (يرخأ قيزط نم يبان عباو اسلا
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 ديعس يبأ ثیدح ٠ رئابجلا باتك ۔ ٣۳

o۸ہنر اذإ» : لاق قلك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو -  

 . هيلع قيم . «عضوُت ىّتح ؛ سلْجي الف ؛ اهعبت ْنَمَف « اوموقف ةزانجلا

 مثير اذإ» : لاق قلي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ديعّس يبأ نعو)
 رمألا : (هيلع قمتم . «عضوُت ىّنح « سلْجي الف « اهعبت ْنَمْف  اوموقف ةزانجلا

 رهاظو « اهعييشت دصقي مل نإو « فلكملاب ترم اذإ ةزانجلل مايقلا بوجو يف رهاظ

 هللا ىلص همايق يراخبلا جرخأ هنأ هديؤيو « هريغو نمؤم نم ةزانج لك مومع يف
 : ةياور يفو . عزف توملا نأب كلذ للعو « هب ترم يدوهي ةزانجل ملسو هلآو هيلع
 دمحأ جرخأو « «ةكئالملل انمق امنإ» : مكاحلا جرخأو « «!؟اسفن تسيلأ»
 : نابح نبا ظفلو « «سوفنلا ضبقي يذلل اماظعإ موقن امنإ» : نابح نباو مكاحلاو

 . نيليلعتلا نيب ةافانم الو « «هلل اماظعإ»

 هللا ىلص هنأ : ملسم دنع مالسلا هيلع يلع ثيدح رمألا اذه ضراع دقو

 دعق مث « ماق هدارم نأ لمتحي هنأب لوقلاو . دعق مث « ةزانجلل ماق ملسو هلآو هيلع

 ؛ ثيدحلا مهثدح مث ءاودعقي نأب موق ىلإ راشأ ًايلع نأ هعفدي « هنع تدعب امل

 .: كلذ يف ءاملعلا فلتخا ناثيدحلا ضراعت الو

 درو ؛ مايقلاب رمألل خسان مالّسلا هيلع يلع ثيدح نأ ىلإ يعفاشلا بهذف

 هلآو هيلع هللا ىلص هدوعق نأ لامتحال ؛ خسنلا ىف اصن سيل يلع ثيدح نأب
 ثيدح اّمأو . بحتسم هنأ راتخلا : يوونلا لاق اذلو ؛زاوجلا نايبل ناك ملسو

 : لاقف دوهيلا نم ربح هب ٌرمف ةزانجلل موقي كي ناك هنأ : تماصلا نب ةدابع

 الإ «ننسلا» ناحصأو دمحأ هجرخأ . «مهوفلاخ اوسلجا» : لاقف « لعفن اذكه

۳1٤ 



 ديزي نب هللا دبع ثيدح 4 زئانجلا باتك ۔ ٣

 عفار نب رشب هيف ؛ فيعض ثيدح هنإف ‹ يقهيبلاو رازبلاو هجام نباو يئاسنلا

 ظ . ثيدحلا نيل وهو ءرشب هب درفت : رازبلا لاق

 نع اهعيش نمل ىهنلا دافأ « عضوت ىتح « سلجي الف « اهعبت نمو : هلوقو

 عضوت» : ةياور هريغو يراخبلا حجر هنأ الإ ؛ نيظفللاب ثيدحلا يور دقو . دحللا

 . «ضرألا ىف

 ىهنلا هديفي امل ؛ ةزانجلا عضوت ىتح ؛ مايقلا بوجو ىلإ فلسلا صعب بهذف

 هللا لوسر انيأر ام : ديعس ىبأو ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنلا دنع املو ءانه

 . عضوت ىتح « سلجف طق ةزانج دهش هلي

 : هريغو ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلا ىور دقو « بحتسم هنإ : روهمجلا لاقو
 . رجألا يف ينعي ؛ لماحلا لغم مئاقلا نإ

 ىلجر لبق رم تيملا لخدأ ديزي نب هللا دبع نأ : قاحسإ ىبأ ّنَعو
 وادور 4لآ نما ذه ٠لو قلا

 ةدحوملا ءابلا رسكو ةلمهملا نيسلا حتفب ؛ يعيبّسلا وه : (قاحسإ يبأ نعو) -

 ‹ ةباحصلا نم هريغو مالّسلا هيلع ًايلع ىأر « ىفوكلا ىنادمهلا ‹ ةلمهملا نيعلاو

 ةنس تامو « نامتع ةفالخ نم نيتنسل دلو « ةياورلا ريثك « روهشم ىعبات وهو

 ؛ ىمطخلا ديزي نب هللا دبع وه : (ديزي نب هللا دبع نأ) ةئامو نيرشعو عست

 « ةنس ةرشع عبس نبا وهو ةيبيدحلا دهش « ىفوك « ىسوألا « ةمجعملا ءاخلاب

 نبا هركذ « لمجلاو نيفص مالّسلا هيلع ىلع عم دهشو « ةفوكلا ىلع ًاريمأ ناكو
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 ديزي نب هللا دبع ثیدح 84 زئانجلا باتک " 

 ةهج نم : يأ : (ربقلا ىلجر لبق نم تيملا لخدأ) «باعيتسالا» ىف ربلا دبع

 اذه : لاقو) لحما ىلع لاحلا قالطإ نم وهف ؛ تيملا الجر هيف عضوي يذلا لحما

 لوسر ىلص : لاق مالسلا هيلع يلع نع يورو : (دواد وبأ هجرخأ . هلا نم

١ 

 لبق نم عضوف ريرسلاب رمأف ؛ بلطملا دبع دلو نم لجر ةزانج ىلع © اا : هللا
 ةلأسملا يفو ؛ هجرخي ملو « حراشلا هركذ « الس لسف هب رمأ مث « دحللا يلجر

 : لاوقأ ةثالث

 . دمحأو يعفاشلاو ةيوداهلا تبهذ هيلإو ؛ ركذ ام : لوألا

 نم  ًاعوفرم  ةقثلا نع يعفاشلا ىور امل ؛ هسأر لبق نم لسي : يناثلاو

 . يعفاشلا يلوق دحأ اذهو « هسأر لبق نم ًاتيم لس قلي هنأ : سابع نبا ثيدح

 : تلق . رسيأ وه ْذِإ ؛ ًاضرتعم ةلبقلا لبق نم لسي هنأ : ةفينح ىبأل ثلاغلاو

 هنإف ؛ اليل نفدلا نع ىهنلا يف رباج ثيدح حرش ىف ىتأي امك صنلا هب درو لب

 لبق نم تيملا لاخدإ يف صن وهو « سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ
 . هيف ريخم لعف هنأ عومجملا نم دافتسيف « نسح ثيدح هنأ يتأيو « ةلبقلا

 ءاوس للجي ليقف ؛ تيملا ةاراوم دنع بوثلاب ربقلا ليلجت يف فلتخا : ةدئاف

 نبا ثيدح نم الإ هظفحأ ال  يقهيبلا هجرخأ امل ؛ ةأرما وأ ء ًالجر نوفدملا ناك
 الإ هظفحأ ال : يقهيبلا لاق . هبوثب دعس ربق غلي هللا لوسر للج : لاق «- سابع

 . فيعض وهو « رازيعلا يبأ نب ةبقع نب ىيحي ثيدح نم
 : قاحسإ يبأ ثيدح نم ًاضيأ يقهيبلا هجرخأ امل ؛ ءاسنلاب صتخي : ليقو

 .ًابوث هيلع اوطسبي نأ ديزي نب هللا دبع ىبأف روعألا ثراحلا ةزانج رضح هنأ

۳۱٦ 



 ةشئاعو رمع نبا اثيدح _ ه٤(او زئانجلا باتك " 

 : تلق . افوقوم ناك نإو « حيحص هدانسإ اذهو : يقهيبلا لاق . لجر هنإ : لاقو

 بلاط یبا نب , يلع نأ ةفوكلا لهأ نم لجر نع ىقهيبلا ًاضيأ هجرخأ ام هديؤيو

 : لاقو « ربقلا نم بوثلا بذجف ؛ هربق ىلع بوثلا طسب دقو « ًاتيم نونفدي مهاتأ

 . ءاسنلاب اذه عنصي امنإ

 متعضو اذإ» : لاق لب

 E E , (هللا لوسر ةّلم ىلعو هللا مسب : اولوقف « روَفلا يف ف مكاتوم
 . فقولاب ينطقرادلا لغاو ب ناخب نيا هححضو»# يئاسنلاو دواد وبأو

 مكاتوُم متعضو اذإ» : لاق فيم يبنلا نع اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو)

 ةواؤنومأو مخا e «هللا لوسر هلم ىلعو « هللا مسب : اولوقف « روُبَقلا يف

 يئاسنلا حجرو : (فقولاب ينطقرا دلا هلعأو « َناّبح نبا سو ب یتا

 جرخأو «حرشلا» يف اهركذ ةعوفرم دهاوش هل هنأ الإ اقرأ نبع نبا ىلع هفقو

 ربقلا يف قلي يبنلا ةنبا موثلك مأ تعضو امل :  فيعض دنسب  يقهيبلاو مكاحلا

 ةرات مکجرخن اهنمو مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنمإط» : غلي هللا لوسر لاق
 يعفاشللو . «هللا لوز ب نلفو هدألا لیس نو للا ج ا هط] * ىرخأ

 ام تيملل ءاعدلا نم نفادلا راتخي هنأ ىلع همالك لدف ؛ هنسحتسا رخآ ءاعد

 . دودحم دح هيف سيل هنأو « هاري

oمْظَع رسک : لاق قلي هللا َلوُسَر نأ : اهنع هللا يضر َةَشْئاَع نَعَو -  
 لت طوخ ىلع اا ناد وب از: )اًح هرسكك تّيَمْلا

 . مثإلا يف» : اهْنَع هللا يضر َةَمّلَس ما ثيدَح نم ِهَجاَم نا دارو

 ا يبنلا نع امهنع هللا يضر رَمع نبا نعو 06
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 صاقو يبأ نب دعس ثيدح رئانجلا باتک "' 
 صصص ج ج ج ج ج جج ج ج حجج ممم م ا ل ا ل

 تيملا مظع ٌرسك» : لاق و هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 00 دازو . ملسم طرش ىلع دانسإب دواد وبأ هاور (اًيح هرسكك

 ١ :اهنع هللا يضر ةملس مأ ثيدح نم) هلوق وهو ؛ اذه ثيدحلا ىف

 . ةيلثملل نايب : («مثإلا

 يف : ةدايز نکلو ‹ يحلا مرتحي امك تيملا مارتحا بوجو ىلع ةلالد هيف

 تيملا نأ لمتحي وهو « نامضلا بجي ال هنإ ثيح نم هقرافي هنأ تأبنأ « «مثإلا

 . ثيدح هب درو دقو « يحلا ملأتي امك ملأتي

o4۲ادخل يل اودحلا» : لاق هنع هللا يضر صاّقو يبا نب دعس نعو  

 . ملم ةاور . « 8 هللا لوئسرب عنُص امك ؛ ابن َنبَللا يلع اوُبِصْناو

 اوُبِصْناو ادخل يل اودحلا» : لاق هنع هللا يضر صاّقو يبأ نب دعس نعو)

 هلاق مالكلا اذه : (ٌملْسسُم ةاور . « ؤو هللا لوُسرب علص امك ؛ ًابْصن َنِبَللا يلع

 « اوعنصا : لاقف ؟بشخلا نم قودنصلا هنأك ًائيش كل ذختن الأ : هل ليق امل دعس

 . ربقلا نم يلبقلا بناجلا تحت رفحلا وه  اهمضو ماللا حتفب  دحللاو « هركذف

 : نسح دانسإب هجام نباو دمحأ هجرخأ دقو « وج هل دحل هنأ ةلالد هيفو ظ

 امهبلط يف ةباحصلا ثعبف « قشي لجرو دحلي لجر : نالجر ةنيدملاب ناك هنأ

 يذلا ءاجف ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هلمع لمع ءاج امهيأ : اولاقف

 E E ل هللا لوسرل دحلف دحلي

 ظ . فعض هدانسإ يفو « يراصنألا ةحلط وبأ وه دحلي ناك يذلا
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 . لضفأ دحللا نأ ىلع ةلالدلا هيفو
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 نع هرْبَق عفو : دازو « وحن هنع هللا يضر رباج نع يقهّيبللو - ۴
 ن ا حسو . ربش َردق ضرألا

 وحن : يأ : (هوحن هنع هللا يضر رباج نع) يقهيبلا ىورو : يأ : (يقهيبللو)
 . (نابح نبا هححصو . ربش ردق ضرألا نع هربق عفرو : دازو) دعس ثيدح

 نع دمحم نب رفعج ثيدح نم نابح نباو ىقهيبلا هجرخأ ثيدحلا اذه

 ىلع تلخد : لاق دمحم نب مساقلا ثيدح نم بابلا يفو « رباج نع هيبأ

 تفشكف « هيبحاصو غلي هللا لوسر ربق نع يل يفشكا « هامأ اي : تلقف ةشئاع
 . ءارمحلا ةصرعلا ةحطبب ةحوطبم « ةئطال الو ‹ ةفرشم ال روبق ةثالث نع هل

 نيب هسأر ركب وبأو ؛ امدقم 0 الع هللا لوسر تيأر : دازو مكاحلاو دواد وبأ هجرخأ

 ا, هيله للا مقا لرم اجر دف تاز ربو الج هللا لوسر يفتك

 ربق تيأر : لاق حلاص يبأ نب حلاص نع «ليسارملا» يف دواد وبأ جرخأو . ملسو

 . ربش وحن وأ « ًاربش ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 يبنلا ربق ة ىأر هنأ : رامتلا نايفس ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ام هضراعيو

 ًالوأ ناك هنأب يقهيبلا امهنيب عمجو مانسلا ةئيهك ًاعفترم : يأ ؛ ًامنسم خي

 . ًامنسم َلعُجَف حلْضَأ « كلملا دبع نب ديلولا نمز يف رادجلا طقس امل مث « ًاحطسم

 ةليل ةرشع ىتنثال سمشلا تغاز امدنع نينثإلا موي كلي هتافو تناك : ةدئاف

 . «ًأطوملا» ىف امك « ءاثالثلا موي نفدو ٠ لوألا عيبر نم تلخ

 7 ةماسأو سابعلاو ىلع هنفدو هلسغ ىلوتو ) ءاعبرألا موي ةعامح لاقو

 «حرشلا» ىف و اذک ۔ حرم ينثدحو : دازو ) ىبعشلا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ
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 مهعم اولخدأ مهنأ : كاشلا خو وأ « بحرم : «صيخلتلا» ىف يذلاو

 نب وس : سابعلاو يلع عم ةدايز يقهيبلا ةياور يفو « فوع نب نيرا دبع

 : هجام نبالو هل ةياور يفو . فوع نبا ركذي ملو - نارقش وهو - حلاصو « سابعلا

 نيب عمجو «راصنألا نم لجر هدحل ىوسو : دازو « نارقشو مثقو لضفلاو يلع

 . رمألا رخآ هب دارأ داز نمو « رمألا لوأ ىأر ام رابتعابف صقن نم نأب تاياورلا

 ءربقلا صصجي نأ غلي هللا لوسر ىهن : هنع هللا يضر هنع ملسملو - 4

 . هيلع ىنبي نأو هيلع دعقي نأو

 . (هيلع ىنبي نأو « هيلع دعقي نأو ‹ ربقلا صصجي

 بهذو 4 يهنلا يف د لصألا هنآل ؛ ةروكذملا ةث ةثالثلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا (

 (Ce ¢ ا دوعقلاو ¢ هيزنتلل صيصجتلاو ءانبلا يف يهنلا نأ ىلإ روهمجلا

 نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأف ءأطوت نأو « ¥ دازي نأو « جيرستلاو

 دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز هللا نعل» : ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدح

 وأ« هيلع دازي وأ ٠ ربقلا ىلع ی نأ نيهن 1 يئاسنلل ظفل يفو < «جرسلاو

 لاق : تلاق ةشئاع ثيدح نم يراخبلا جرخأو . هيلع بتكي وأ ٠ صصجي

 : هللا لوسر اوذختا ؛ ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» : هنم مقي مل يذلا هضرم ىف كك
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 ةعيبر نب رماع ثيدح 65 زئانجلا باتك ۔ ٣

 هللا نعل» : ظفلب ةريره يبأ ثيدح جارخإ ىلع اقفتاو « «دجاسم مهئايبنأ روبق

 هيلع ًايلع نأ يذمرتلا جرخأو « «دجاسم مهئايبنأ روبق او ذختا ؛ ىراصنلاو دوهيلا

 نأ ؛ لَو هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كثعبأ : يدسألا جايهلا يبأل لاق مالّسلا

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . هتسمط الإ ًالاثمت الو ء هتيّوس الإ ًافرشم ًاربق عدأ ال
 . ضرألا قوف ربقلا عفري نأ اوهركف « ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو

 ال» : هلوقب هيبشتلاو نعللاب اهيف ربعملا رابخألا هذهو : هللا همحر حراشلا لاق

 « صيصجتلاو نييزتلاو ةرامعلل يرحتلا ديفت , هللا نود نم دبعي ًانثو يربق اولعجت

 حسمتلاو « هئامس ىلعو « ربقلا ىلع رئاتسلا عضوو « فرخزملا قودنصلا عضوو

 هيلع ناك ام ىلإ لهجلا وشفو دهعلا دعب عم يضفي دق كلذ نأو « ربقلا رادجب

 هذهل عطق ةيلكلاب كلذ نع عنملا يف ناكف «ناثوألا ةدابع نم ةقباسلا مألا

 ماكحألا عرش يف ةربتعملا ةمكحلل بسانملا وهو « داسفلا ىلإ ةيضفملا ةعيرذلا

 يضفت ام رابتعاب وأ« اهسفنأب تناك ءاوس « دسافملا عفدو حلاصملا بلج نم

 . ةلقتسم ةلاسر يف هقح ماقملا انيفو دقو « نسح مالك اذهو « ىهتنا . هيلإ

 نامثع ىلع ىلص ا يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نعو 2 ٥

 داور . مئاق وهو « تاَيَّثَح ثالث هيلع ىثَحَف َرْبَقْلا ىتأو « نوُعْظَم نبا

 . ٌءينطقرا دلا

 نب نامثع ىلع ىلص لي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع ْنَعو)

 : (ينطقرا دلا ُهاور . مئاق وهو « تاّيْنَح ثالث هيلع ىئَحف َرْبَقْلا ىتأو « نوُعْظَم

 هيلع شرف رمأف : ًاضيأ دازو ؛ هسأر دنع مئاق وهو : هلوق دعب دازو «رازبلا هجرخأو

۲١ 



 نامثع ثيدح ١ 45©  | زمانجلا باتك ' 

 نبا جرخأو « فيعص هدانسإو « (ةنسح ةأرث لكب هل بتك اباستحا ملسم ىلع

 ش الإ ؛ ًاثالث ىسارلا لبق نم ىثح الك هللا لوسر نأ : ةريره ىبأ ثيدح نم هحام .

 نع دايز نب دمحم قيرط نم يقهيبلا یورو . لطاب ثيدح : متاح وبأ لاق هنأ
 اهاثح تايثح ثاللث الإ ةنسح هل بصت ملف« لجر ىفوت» : لاق ةمامأ ىبأ

 . ضعبل اهضعب دهش هذه نكلو « «هبونذ هل ترفغف « ربق ىلع

 ؛ اعم نيديلاب نوكي وهو « ًاثالث ربقلا ىلع ىثحلا ةيعورشم ىلع ةلالد هيفو
 ىعفاشلا باحصأ بحتساو < هيديب اثح : هيفف ةعيبر نب رماع ثيدح ىف هتوبثل

 . ةيآلا [هه : هط] ]4 مك ديعت اهينو مكان ا كلذ دنع لوقي نأ

o4هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ًنامشع نعو ٦ 

 هكيخأل اوُرفغتسا» : لاقو هيلع فقو « تيما نفد نم عرف اذإ مسو هلآ ىلعو

 ؛ مكاحلا هححصو « دواد وبأ هاور «لأسُي نآلا هنإف ؛ تيشتلا هل اوُلأساو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوُسر ناك : لاق هنع هللا ىضر نامثع نعو)

 مكيخأل اوُرْفْغتسا» : لاقو هيلع ّفَقو ء تّيملا نفد نم غرف اذإ مّلسو هلآ ىلعو

 : (مكاحْلا هححصو « دواد وبأ هاور . (لأْسُي نآلا هنإف ؛ تيبذتلا هَل اوُلَأْساو

 انبر# : ىلاعت هلوق درو هيلعو « هل ىحلا رافغتساب تيملا عافتنا ىلع ةلالد هيف

 رفغتساو# : هلوقو ٠١[« :رشحلا] #نايإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا

 . امهوحنو [19 : دمحم] 4تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل
 كلذ جرخأ امك « ةحيحصلا ثيداحألا هب تدرو دقو « ربقلا يف لأسي هنأ ىلعو
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 نامثع ثيدح 5 زئانجلا باتك ۔ ۴

 ‹هربق يف عضو اذإ تيملا نإ» : لاق قلي هنأ سنأ ثيدح نم اهنمف « ناخيشلا

 هاتأ ؛ اوفرصنا اذإو» : ملسم داز , «مهلاعن عرق عمسيل هنإو ‹ هباحصأ هنع ىلوتو

 لاقي ؛ نادوسأ ناقرزأ» : ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلاو نابح نبا داز « «ناكلم

 لثم امهنيعأ» : «طسوألا» يف يناربطلا داز ‹ (ريكنلا رخآلاو ‹ ركنملا : امهدحأل

 دبع داز  «دعرلا لثم امهتاوصأو « رقبلا يصايّص لثم امهباينأو « ساحنلا رودق

 اهيلع عمتجا ول ةبزرم امهعمو « امهراعشأ يف نآطيو « امهباينأب نارفحيو» : قازرلا
 . (هدسج يف هحور داعيف» : ءاربلا ثيدح نم يراخبلا دازو , «اهولقي مل ىنم لهأ

 نإف ؟دبعت تنك ام : نالوقيف هنالأسي امهنأ ثيداحألا عومجم نم دافتسيو

 ؛ لجرلا اذه يف لوقت تنك ام : نالوقيف « هللا دبعأ تنك : لوقيف هاده هللا ناك

 نأ دهشأ» : ةياور يفو « هلوسرو هللا دبع هنأ دهشأ : لوقيف نمؤملا امأف ؟ هِي دمحم

 نع لأسي الف . تقدص : هل لاقيف ‹ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 ءاش نإ ثعبت هيلعو ؛ تم هيلعو تنك نيقيلا ىلع : هل لاقي مث « اهريغ ءيش

 نم هوشرفأف يدبع قدص نأ : ءامسلا نم دانم يدانيف» : ظفل يفو « «ىلاعت هللا

 اهحور نم هيتأيف : لاق . ةنجلا نم هوسبلأو « ةنجلا ىلإ باب هل اوحتفاو « ةنجلا
 كلدبأ دق ءرانلا نم كدعقم ىلإ رظنا : هل لاقيو « هرصب دم هل حسفيو اهبيطو

 رشبأ بهذأ ىَّثح ؛ ينوعد : لوقيف « ًاعيمج امهاريف ؛ ةنجلا نم اد عقم هللا
 ىلإ ًارضخ المو « ًاعارذ نوعبس هربق يف هل حسفيو « تكسا : هل لاقيف « يلهأ

 الإ هظقوي ال يذلا سورعلا ةمون مانيف « من : هل لاقيو» : ظفل يفو « «ةمايقلا موي

 « هاه هاه : لوقيف ؟كبر نم : ناكلملا هل لوقيف قفانملاو رفاكلا اًمأو , هلهأ بحأ
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 بيبح نب ةرمض ثيدح _ ۷ زئانجلا باتك "' 

 اذه ام : نالوقيف ! يردأ ال هاه هاه : لوقيف ؟كنيد ام : نالوقيو ! يردأ ال

 الو ‹ تيرد ال : لاقيف ! يردأ ال « هاه هاه : لوقيف ؟مكيف ثعب يذلا لجرلا

 ةبرض ديدح نم قراطمب برضيو - مهفي نم تعبت الو « تمهف ال : يأ  تيلت

 . «نيلقثلا ريغ هيلي ؛ نم اهعمسي ةحيص حيصيف « بارت راصل لبج اهب برض ول

 يف لاؤسلاب ةمألا هذه صاصتخا ىلع ةلاد ثيداحأ تدرو دق هنأ ملعاو

 ا و وفا لاق . ةفلاسلا مألا نود ربقلا

 هللا لسرأ املف « ناذعلاب اولجوعو مهولزتعا مهوصع نإو « دارملاف مكيعلا نإف

 هرهظأ نم مالسإلا لبقو « باذعلا مهنع كسمأ « نيملاعلل ةمحر هلك أ

 مهرس هللا جرخيل ؛ روبقلا ىف 8 : مهلأسي نم مهل هللا ضيقو « ال مأ صلخأ ءاوس

 . بيطلا نم ثيبخلا هللا زيميلو « لاؤسلاب

 . «حورلا» باتك ىف ةلأسملا طسبو « ةلأسملا مومع ىلإ ميقلا نبا بهذو

 اذإ نوُّبحَتْسَي اوناك : لاق نيعباتلا دَحأ بيبح نب ةَّرُمَض ْنَعَو 17
 م يي رو

 االف اي: هرْبق دنع لاقُي نأ «هْنَع سالا فرصناو « هْْبَق تّيملا ىلع يوس

 ؛ مالْسإلا ينيدو « هللا ير : لق «نالف ايء تاّرم ثالث ؛ هللا الإ هلإ ال : لف

 ثیدح نم هوحن يناَرَبطللو « افوُفْوَم روُصْنَم نب ديعس ةاور . دمحم يبو
 .ًالوطم عوفر ةماأ يب

 افا (بيبح نبا) ميلا نوكسو ةمجعملا داضلا حتفب : (ةرمض نعو) -

 ىور « ةقث يصمح : (نيعباتلا دحأ) ةدحومف a ةدحومف ةحوتفم ةلمهملا

 نوبحتسي) مهكردأ نيذلا ةباحصلا هرهاظ : (اوناك : لاق) هريغو سوأ نب دادش نع
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 بيبح نب ةرمص ثيدح _ ۷ زئانجلا باتک ۔ ۴

 ‹ هربق تيم لا ىلع) ةيوستلا نم ةغيصلا ريغم ؛ ةلمهملا نيسلا مضب : (يوس اذإ

 ثالث ؛ هللا الإ هلإ ال : لق «نالف اي : هربق دنع لاقي نأ « هنع سانلا فرصناو

 ديعس هاور . دمحم ييبنو « مالسإلا ينيدو « هللا يبر : لق « نالف اي« تارم

 يبأ ثيدح نم هوحن يناربطللو) بيبح نب ةرمض ىلع : (افوقوم روصنم نبا
 رمأ امك يب اوعنصاف تم انأ اذإ : ةمامأ يبأ نع هظفلو : (الوطم ًاعوفرم ةمامأ

 نم دحأ تام اذإ» : لاقف ل هللا لوو انرمأ ؛ اناتومب عنصن نأ ل

 مث « هربق سأر ىلع مك دحأ مقيلف « هربق ىلع بارتلا متيوسف « مكناوخإ

 نب نالف اي: لوقي مث« بيجي الو ‹ هعمسي هنإف ؛ ةنالف نب نالف اي: لقيلا

 ام ركذا : لقيلف ‹ نورعشت ال نكلو ! هللا كمحر اندشرأ : لوقي هنإف ؛ ةنالف

 . هلوسرو هدبع أد محم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نم ؛ ايندلا يف هيلع تنك

 هللا لوسر

 نإف ؛ ًامامإ نآرقلابو « ًايبن دمحعو «ًانيد مالسإلابو « ًابر للاب تيضر كنأو
 ام انب قلطنا : لوقيف « هبحاص ديب امهنم دحاو لك اا ريكو ا کس

 فرعي مل نإف !هللا لوسر اي : لجر لاقف : لاق «!؟هتجح نقل نم دنع اندعقي

 هدانسإ : فنصملا لاق , «ءاوح نب نالف اي. ءاوح هّمأ ىلإ هبسني» : لاق ؟همأ

 ام هقايس دعب يمثيهلا لاق : تلق هل «ماكحألا» يف ًاضيأ هاّوق دقو « حلاص

 يفو « مهفرعأ مل ةعامج هدانسإ يفو « «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ : هظفل

 ةمامأ يبأ نع يوارلاو : لاق مث « فيعض ؛ هللا دبع نب مصاع هيف : هشماه

 اذه : لبنح نب دمحأل تلق : مرثألا لاقو ؛ متاح وبأ هل ضيب ؛ يدزألا ديعس

 ام : لاق ؟ةنالف نب نالف اي : لوقيو لجرلا فقي ؛ تيملا نفد اذإ هنوعنصي يذلا
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 بيصخلا نب ةديرب ثيدح _ ٨۸ ظ ْ 0 زئانجلا نأتك ٣۳

 ركب يبأ نع هيف ىوريو  ةريغملا وبأ تام نيح ماشلا لهآ الإ لعق اذهأ تيأر

 . هنولعفي اوناك مهنأ مهخايشأ نع ميرم فا نتا

 . ةيعفاشلا هيلإ بهذ دقو .

 ةفرعملا لهأ كشي ال ثيدح اذه نيقلتلا ثيدح نإ : «رانملا» يف لاقو -

 نب ة احلا O ناري رايس بيع او عملو يارا

 . ةيصمح ةلأسملاف صمح لهأ نم هل خايشأ نع « بيبح

 ةداهش الف « هل ًادهاش « «لأسي نآلا هنإف ؛ تيبثتلا هل اولأسا» : لعج امأو

 ؛ روزج رحني ام رادقم هربق دنع فوقولاب صاعلا نب ورمع رمأ كلذكو

 ميقلا نباو . ن نيقلتلا ىلع هيف ةداهش ال « هبر لسر ةعجارم دنع مهب سنأتسيل

 ثيدح لعج هنإف «حورلا» باتك ىف امأو  «رانملا» مالك لثمب «يدهلا» يف مزج

 ثيدحب لمغلا لاصتا لعجو « ءايحألا مالكل تيملا عامس ةلدأ نم نيقلتلا

 لاق لب ؛ ةحصلاب هل مكحي ملو « هب لمعلا يف ًايفاك - ريكن ريغ نم  نيقلتلا
 هنأ قيقحتلا ةمئأ مالك نم لصحتيو ؛ فيعض ثيدح هنإ : «حورلا» باتك يف

 . هلعفي نم ةرثكب رتغي الو « ةعدب هب لمعلاو « فيعض ثيدح

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يمّلُسألا بّيصحلا نب ةَدْيَرُب ْنَعو - ۸
 : يذمرتلا داز « ملم هاور . «اهوروُزف روُبقلا ةرايز نع ْمُكتيِهَت تنك» : ۾

 . «ةرخآلا رك ْذُت تا

 ف



 دوعسم نبا ثيدح 4 زئانجلا باتک ۔ ۳

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يملسألا بيصحلا نب ةديرب نعو)

 : (يذمرتلا داز . ملسم هاور . «اهوروزف روُبقلا ةرايز نع مكتيهن تنك» : غي

 . («ةرخآلا رک ذت اهنإف») : ةديرب ثيدح نم : يأ

 . «اًيندلا ىف دهزتو» : دوعسُم نبا ثيدح نم هجام نبا داز- ۹

 ام ظفلب قباسلا ثيدحلا وهو : (دوعسم نبا ثيدح نم هجام نبا داز)

 دنع ةريره ىبأ نع ثيداحأ بابلا يفو : («ايندلا يف دهزتو») دازو ىضم

 . هجام نبا دنع ةشئاع نعو « دمحأ دنع مالّتسلا هيلع يلع نعو « مكاحلاو

 ؛ رابتعالل اهنأو اهيف ةمكحلا نايبو «روبقلا ةرايز ةيعورشم ىلع لاد لكلاو

 ىف ديهزتلاو ةرخآلل ىركذو ةربع اهنإف» : دوعسم نبا ثيدح ظفل ىف هنإف

 . ًاعرش ةدارم نكت مل هذه نم تلخ اذإف ؛ «ايندلا

 7 هنأ ركذ نيب هيف عمج ةديرب ثيدحو نذأ مث , اهترايز نع الوأ ىهن ناك 3

 . ىرخأ اهيف

 يف دكأتيو « ًاقافتا بدن رمأ وهو ةرايزلاب لاجرلا رمأ < «اهوروزف» : هلوق يفو

 اف كلذ ىف ملسم ثيدح ىتأيسو ؛ اهوحنو ةرفغملاب مهل وعديو ٠ هتاكربو هللا

 . ًابيرق اهيف مالكلا ىتأيسف « ربقلا دنع اهوحنو نآرقلا ةءارق اّمأو

۷ 



 ةريره يبأ ثيدح 6٠ > > زئانجلا باتك " 

 ي هد 5 5
e E / 1 7 5 . ٠ / ٠ 

 تارئاز نعل و هللا لور نأ : هنع هللا يصر ةريره يبا نعو 65 -

 س وع ريفا يب 2 7 0 2 .٠

 . تدابح نبا هححصو ‹ ىذمرتلا هجرخا . روبقلا

 .روُبقلا تارئاز نعل و : هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نَعو)

 اذه نإ : ملعلا لهأ ضعب لاق دقو : (ناّبح نبا هحّحصو « يذمرتلا هجرخ

 هتصخر يف لخد صخر املف « روبقلا ةرايز يف ويب يبنلا صخري نأ لبق ناك

 ظ . ءاسنلاو لاجرلا

| 

 مث « نهعزج ةرثكو نهربص ةلقل ؛ ءاسنلل روبقلا ةرايز هرك امنإ : مهضعب لاقو
 ةشئاع تتأو « ةكم يف نفدو يفوت ركب يبأ نب نمحرلا دبع نأ هدنسب قاس

 ظ : تلاق مث « هربق

 اعدصتي نل ليق ىتح رهدلا نم ةهرب ةهيذج ينامدنك انكو

 اعّبتو ىرسك طهر ايانملا باصأ انلبقو ةايحلا يف ريخب انشعو
 اعم ةليل تبن مل عامتجا لوطل اكلامو ينأك انقرفت الو

 : تلاق ةشئاع نع ملسم هجرخأ ام ملعلا لهأ ضعب هلاق امل لديو . ها

 لهأ ىلع مالسلا : يلوق» : لاقف ؟روبقلا ترز اذإ « هللا لوسر اي لوقأ فيك

 نإ انإو . نيرخأتملاو اتم نيمدقتملا هللا محري , نينمؤملاو نيملسملا نم رايدلا

 نأ : نيسحلا نب يلع ثيدح نم مكاحلا جرخأ امو « «نوقحال مكب هللا ءاش

 يكبتو يلصتف « ةعمج لك ةزمح اهمع ربق روزت تناك مالسلا اهيلع ةمطاف

 تنب ةمطاف كردي مل نيسحلا نب ىلع نإف ؛ لسرم ثيدح وهو : تلق . هدنع

۸ 



 ةيطع مأو ديعس يبأ اثيدح  هه1و 0۱ زئانجلا باتك ۔ ٣

 راز نم» : السوم «ناميإلا بعشا يف يقهيبلا هجرخأ ام مومعو . '' یک دمحم

 . أراب بتكو هل رفغ « ةعمج لك يف امهدحأ وأ « نيدلاولا ربق

 اک هللا لوسر نعل : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ْنَعو 0

 . هواد وُبَأ اور . ةَعمَتْسمْلاو ةحئاتلا

 ةالك هللا لوسر نل : لاق هنع هللا يضر يرادخلا ديعس يبأ ْنَعو)

 تيما لئامش ديدعتب توصلا عفر وه حونلا : ا و ةكمتتلاو

 . هلاعفأ نساحمو

 ييسر رب سجس

 لص لا لومو لع ذخأ تلاق اهنع هللا يضر ةّيطع م نع هما"

 . هيلع قفتم . حوت ال نأ ةعيبلا دنع مَّلسو هلآو هيلع هللا

 هلا ىلص هللا لوسر انيَلَع ذخأ : تلاق اًهنع هللا يضر ةّيطع ّمَأ ْنَعَو)

 كلذ نهيلع هذخأ ناك : (هيلع قفتم . حونت ال نأ ةعيبلا دنع ملسو هلآو هيلع

 . مالسإلا ىلع ةعيابملا تقو

 الإ نعللا نوكي ال ذإ ؛ اهعامتسا ميرحتو ةحاينلا مرحت ىلع نالاد ناثيدحلاو

 )١( لاقو « مكاحلا هجرخأ كلذك ؛ هيبأ نع نيسحلا نب يلع ةياور نم وه امنإ ثيدحلا :
 : هلوقب ىبهذلا هدرو ! «تاقث هلاجر»

 . (فيعض دواد نب ناميلسو 4 ا رکنم)»

 . (زئانجلا ماكحأ» انباتك ىف هيلع مالكلا مامت رظناو

۲۹ 



 ةيطع مأ ثيدح _ ه0 زئانجلا باتک ۔ ٣

 ‹ هيلع قفتم . «ةيلهاجلا یوع دب اعدو « بويجلا قشو ‹ دو دخلا برض نم

 قلح نمم ءيرب انأ» : لاق ي
 : هللا لوسر نأ : ىسوم يبأ ثيدح نم اجرخأو ادا

 ظ . كلذ ريغ بابلا يفو « «قرخو قلسو

 نبا نع « مكاحلا هححصو هجام نباو دمحأ جرخأ ام كلذ ضراعي الو

 : لاقف « دحأ موي نهاكله نيكبي لهشألا دبع نبا ءاسنب رم قلي هنأ :رمع

 هنإف ؛ ثيدحلا « ةزمح نيكبي راصنألا ءاسن ءاجف « «يكاوب ال ةزمح نكل»

 ىلع لدي وهو « «مويلا دعب كلاه ىلع نيكبت الف» : ظفلب هرخآ يف اب خوسنم

 . ءاكبلاب ةحاينلا نع ربع هنأ

 ةريره يبأ نع يئاسنلا هجرخأ ام هل لدي امك ؛ هنع ىهنم ريغ ءاكبلا نإف

 رمع ماقف هيلع نيكبي ءاسنلا عمتجاف ةالك هللا لوسر لآ نم تيم تام : لاق

 بلقلاو « عمدت نيعلا نإف ؛ رمع اي نهعد» : كي هل لاقف ‹ نهدرطيو نهاهني

 ثيدح ىف هب حرص امك « هِي هتنب بنيز يه تيملاو « «بيرق دهعلاو . باصم

 هنإف ؛ ناطيشلا قيعنو نكايإ» : نهل لاق هنأ هيفو ؛ دمحأ هجرخأ « سابع نبا

 ديلا ني ناكاابوةيحرلا ر نأ نفت بلقلا نمو: نيعلا نم اك اه
 . توصلا نع ىهن اغنإ هنأو « ءاكبلا زاوج ىلع لدي هنإف ؛ «ناطيشلا نمف « ناسللاو

 يضري ام الإ لوقن الو « بلقلا نزحيو « عمدت نيعلا» : ويك هلوق هنمو
 نإ» : رمع نبا ثيدح نم يراخبلا جرخأو . ميهاربإ هدلو ةافو يف هلاق ؛ «برلا

 ىلإ راشأو اذهب بذعي نكلو ؛ بلقلا نزحب الو « نيعلا عمدب بذعي ال هللا

 ساس



 رمع نبا ثيدح 00 رئانجلا باتك ۔ ۳

 نع ج هلوق يف نيخيشلا دنع ةشئاع ثيدح يف ام اّمأو « «محري وأ « هناسل

 يف ثحا» : بلاط يبأ نب رفعج ىلع ءاكبلل تاعمتجما ءاسنلا ىهني نأ هرمأ

 يهنلاب رمأف ٠ ةحاينلا تيوصتب ءاكب ناك هنأ ىلع لمحيف « «بارتلا نههجو

 . نههاوفأ يف بارتلا وثحب ولو « هنع

 مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبَنلا نع اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو _ ۴

 نع ُهْوْحن امُهلو « ِهْيَلَع َقفَتُم « «هيلع حين امب هربق يف ْبْذَحُي تما : لاق
 . ةبعش نب ةريغملا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 : يأ : (امهلو هيلع قفتم . «هيلع حين اب هربق يف بذعي تيملا» : لاق

 ثيدح وحن : يأ : (هوحن) هب دارم امهنإف « هيلع قفتم : هل لد امك نيخيشلا

 . (ةبعش نب ةريغملا نع) وهو « رمع نبا

 ةحاينلا ببسب تيملا بيذعت ىلع ةلالد اهيفو « ةريثك سابلا ىف ثيداحألا

 . تاباوجلا تفلتخاو « هريغ لعفب هبيذعت هنأل ؛ كلذ لكشُمسا دقو « هيلع

 : ىلاعت هلوقب تجتحاو « هللا دبع هنباو رمع ىلع كلذ ةشئاع تركنأف

 . ةريره وبأ هركنأ كلذكو « [16 :رطاف] 4ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو

 هجو الف ؛ ةباحصلا نم ةدع هاور هنأ ركذو « ةشئاع راكنإ يبطرقلا دعبتساو

 نأب ؛ ةيآلاو بيذعتلا ثيدح نيب يبطرقلا عمج مث « هليوأت ناكمإ عم اهراكنإل
 بنذ ببسب اهيف بيذعتلا ىرج دقو « ايندلا لاوحأب قحلي خزربلا لاح : لاق

 مكنم اوملظ نيذلا نييصت ال ةنتف اوقتاو# : ىلاعت هلوق هيلإ ريشي امك ريغلا

۲۲١ 



 رمع نبأ ثيدح ه6 ظ زئانجلا باتك ۔ ۴

 رزو ةرزاو رزت الو# : ةيآ بيذعتلا ثيدح ضراعي الف ؛ [؟0 : لافنألا] #ةصاخ

 . حراشلا هاوقتساو « ةرخآلا لاح نع رابخإلا اهب دارملا نأل ؛ [7 :رمزلا] * ىرخأ

 : هوجوب هليوأت ىلإ نورثك ألا بهذو

 هلهأ هيلع ٌرقأ دقو « هتقيرطو هتنس ناك اذإ كلذب بذعي هنأ يراخبلل : لوألا

 اذه ىلع دارملاف « بذعي ال هنإف « هتقيرط نكي مل نإو « كلذل بذعيف هتايح يف

 ناك لذ ن لعق دملا لذي دق هنأ :ةلضاحو هلهأ ءاكب ضع با هنآ
 تس اف هل

 ؛ روهمجلا ليوأت وهو « هيلع ىكْبُي نأ ىصوأ اذإ بذعي هنأ دارملا : يناغلا

 : دبعلا نب ةفرط لاق امك « ءامدقلا دنع ًافورعم ناك دقو : اولاق

 دبعم ةنبا اي بيجلا ىلع يقشو هلهأ انأ امب ينيكباف تم اذإ

 ؛ اولثتمي مل ول بذعي الأ « هل ًالاثتما تيملا لهأ نم ةحاينلا عوقو نم مزلي الو

 هنأل ءاصيإلا : ل اوحانو هولثتما نإف ؛ ءاصيإلا دّرجمب بذعي لب (

 سس اه ا ةح الار هلف

 هيفو « ًالصأ هريغ بنذب بذعي ال نمؤملا نأو « رفاكلاب صاخ هنأ : ثلاثلا

 الو» : ىلاعت هلوقل ؛ ًاضيأ هريغ بنذ هيلع لمحي ال رفاكلا نإف ؛ ىفخي ال دعب

 . [154 : ماعنألا] (ىرحأ رزو ةرزاو رزت

 ىور امك ؛ هلهأ هب هبدني اب تيملل ةكئالملا خيبوت بيذعتلا ىنعم نأ : عبارلا

 تلاق اذإ ؛ يحلا ءاكبب بذعي تيملا» : ًاعوفرم ىسوم ىبأ ثيدح نم دمحأ

۲ 



 سنا تي ذدحس o0 زئانجلا باتك ۔ ٣

 !؟اهدضع تنأ : لاقو تيملا دلج « هايساك او « هارصان او ‹ هادضع او : ةحئانلا

 . يذمرتلاو هجام نبا هانعم جرخأو , «!؟اهيساك تنأ !؟اهرصان تنأ

 ؛ اهريغو ةحاينلا نم هلهأ نم عقي امب تيملا ملأت بيذعتلا ىنعم نأ : سماخلا

 يضاقلا لاقو « هريغو ريرج نب دمحم بهذ ليوأتلا اذه ىلإو « مهل قري هنإف

 نع ةأرما رجز هي هنأ : هيف ثيدحب اوجتحاو . لاوقألا ىلوأ وه : ضايع

 دابع اي ‹ هبحيوص هل ربعتسا ىكب اذإ مكدحأ نإ» : لاقو اهنبا ىلع ءاكبلا

 ىلع ضرعت دابعلا لامعأ نأ ًاضيأ هل لدتساو « «مكناوخإ اوبذعت ال« هللا

 . حيحص وهو , مهأتوم

 . بابلا يف ام فشأ هانركذ امو «رخأ تالوأت ةمثو

  - oofنفدت ال هللا لوسرل ًاتنب تدهش : لاق هنع هللا يضر سنا َنَعَو ‹

 07 هس

 . يراخبلا هار . ناعَمْدَن هيَنيَع تْيأرف ؛ رْبَقْلا دنع لاج الك هللا لوسرو

 ‹ نفدت قو هلا لوسرل أعْنب تدهش : لاق هنع هللا يضر سنأ َنَعَو)

 دق : (يراخبلا هاَوَر . ناعَمْدَت هّيتيَع تي دأَرَف ربقلا دنع سلاج الك هللا لوسرو

 : لاق نم لوق يراخبلا در دقو « موشلك مأ تنبلا نأ هتياور يف هريغو يدقاولا نيب

 . اهنفد وَ دهشي ملف «ردب يف قلي هللا لوسرو تتام اهنأب « ةيقُر اهنإ
 هل لدي ام مدقتو « هتوم دعب تيملا ىلع ءاكبلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو

 امهنيب عمجو « «ةيكاب نيكبت الف تبجو اذإف» : ثيدحب ضروع هنأ الإ ًاضيأ
 يضفي دق هنأل ؛ ءاسنلاب صوصخم هنأ وأ« توصلا عفر ىلع لومحم هنأب

 . ةعيرذلا دس باب نم نوكيف ؛ ةحاينلا ىلإ نهؤاكب

۳ 



 رباج ثيدح همه ظ ش زئانجلا باتک - ۴

o00ہکاتوَم م اونفادت ال» : لاق لك يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج َنَعَو -  

 : لاق نكل ؛ ملثم يف هلأ « هَجاَم نبا ةجرخأ : «اوُرْطْضُت نأ الإ ليلا

 . هيلع ىَلَصُي ىّتح لْيللاب ُلُجَرلا ربقُي نأ َرَجَر

 ليللاب مكاتوم اونفدت ال» : لاق هلو يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نعو)
 : (رَجَر : لاق نکل < ملسم يف هلصأو « هجام نبا هجرخأ . «اورطضت نأ الإ

 : (هيلع ىلصي ىتح < . ليللاب لجرلا ربقي نأ) ىهن : ضوع ءارلاو ميجلاو يازلاب

 : نسحلا اذه ىلإ بهذ دقو « ةرورضل الإ « اليل تيملل نفدلا نع يهنلا ىلع لد
 ىف ليللا ةكئالم نم فأرأ راهنلا ةكئالم نأب كلذ نع يهنلا ليلعت دروو
 ES . هتحصب ملعأ هللا : حراشلا لاق ثيدح

 لك هنأ : هيف يذلا ثيدحلا ظفل ء ملسم يف هلصأو : هلوقو

 2 ا ی ی ی یش ی ا یک ب ا لا
 رهاظ وهو . كلذ ىلإ ناسنإلا رطضي نأ الإ « هيلع يلصي ىتح ليللاب لجرلا ربقي
 , ةالصلا كرتب تيملا قح ىف ريصقتلا لوصح ةنظم ناك ثيح وه امنإ يهنلا نأ

 وأ « نيلصملا ةرثك راهنلا ىلإ تيما رخأتب لصحي ناك اذإ « نفكلا ناسحإ مدغ وأ
 هيف ةعراسملا نع رخؤيف اذه ىلعو ؛ هرخأت نسح « هؤاعد ىجري نم روضح
 مالسلا اهيلع ةمطافل مالّسسلا هيلع يلع نفد كلذل لدو ؛ ؛ راهنلا يف ولو « كلذل
 : سابع نبا ثيدح نم يذمرتلا جرخأو « اليل ركب يبأل ةباحصلا نفدو « اليل

 : لاقف ةلبقلا لبق نم ذخأف « جارس هل جرسأف اليل اربق لخد يو يبنلا نأ

 ثيدح وه : دا يحلل ءالت ًاهاَوأل تنك نإ ! هللا كمحر»

۳٤ 



 رفعج نب هللا دبع ثيدح 665 زئانجلا ںاتک ۔ ۴

 . اليل نفدلا يف ملعلا لهأ رثكأ صخر دقو : لاق . نسح .

 نقدا رهو : لاق « كلذ ىلإ رطضي نأ الإ اليل دحأ نفدي ال : يروا

 وأ . ماحز فوخ نم كلذ تبجوأ ةرورضل هنإف ؛ هجاوزأو ا هب

 الو ؛ًاليل نقدلا حيبي ام كلذ ريغ وأ ءريغت فوخ وأ ءرضح نم ىلعرخلا فوخ

 ها . كلذ فالخ مهنع هللا يضر مهب نظي نأ دحأل لحي

 لوسر ناك تاعاس ثالث : رماع نب ةبقع ثيدح تاقوألا يف مدقت : هيبنت

 ‹ ةغزاب سمشلا علطت نيح : اناتوم نهيف ربقن نأو نهيف يلصن نأ اناهني ب هللا

 فيضت نيحو « سمشلا لوزت ىتح « ةريهظلا مئاق موقي نيحو « عفترت ىّتح
 . انه هل فنصملا ركذ نسحي ناكو . ها « برغت ىتح « ورغلل سمشلا

O ON ا 

 95 کک

 . (مُهَلْعْشَي ام ْمُهاَنَأ دقف ؛ اماَعْط رَفْعَج لآل اوُعَتصا» :

 نصب تبل لهأ سانا ةيعرش ىلع ليلذ هيفا: (يقاستلا الإ ؛ ٌةَسمخلا ةجرخا

 ريرج ثيدح نم دمحأ جرخأ هنكلو « توملاب لغشلا نم هيف مه امل« مهل ماعطلا

 دعب ماعطلا ةعنصو ‹ تيملا لهأ ىلإ عامتجالا دعن انك : ىلجبلا هللا دبع نبا

 اا د

 نفدي نمل ماعطلا تيملا لهأ ةعنص دارملا نأ ىلع ريرج ثيدح لمحيف

 م



 ةديرب ثيدح  هها/ | زئانجلا باتك ۔ ۳

 مهيلإ ناسحإلا اًمأو « تاهجلا لهآ ضعب فرع وه امك مهيدل رضحيو « مهنم
 . رفعج ثيدح هدافأ يذلا وهو « هب سأب الف « مهل ماعطلا لمحب

 دمحأ جرخأ هنإف ؛ هنع يهنلا دورول ؛ ربقلا دنع رقعلا توملا دعب مرحي امو

 لاق « «مالسإلا يف رقع ال» : لاق اي يبنلا نأ : سنأ ثيدح نم دواد وبأو

 لهأ ناك : يباطخلا لاق « ةاش وأ «ةرقب ربقلا دنع نورقعي اوناك : قازرلا دبع

 هنأل ؛ هلعف ىلع هيزاجن : نولوقي « داوجلا لجرلا ربق ىلع لبإلا نورقعي ةيلهاجلا

 اهلكأت ىتح « هربق دنع اهرقعن نحنو « فايضألا اهمعطيف هتايح يف اهرقعي ناك
 . هتايح يف معطي ناك امك « هتافو دعب ًامعطم نوكيف ؛ ريطلاو عابسلا

 ةمايقلا يف رشح « هربق دنع هتلحار ترقع اذإ هنأ ىلإ بهذي ناك نم مهنمو

 مهنم لوقي نم بهذم ىلع اذه ناكو « ًالجار رشح هدنع رقعي مل نمو « ًابكار
 . مرحم يلهاج لعف اذهف ؛ ثعبلاب

 هللا لوسر ناک : لاق هيبأ نع هنع هللا يضر ةَدْيرُب نب َنامْيلْس نعو هد
 نم رايدلا و اولوقي نأ رباقملا ىلإ اوجرخ اذإ ُمُهُمَلَعُي للك

 مكلو اتل هللا لأم أ ءنوّقحالل مكب هللا ءاش نإ انإو « نينم نينمؤملاو نيملسملا
 ظ . ملسم هاور . «ةيفاعلا

 هيبأ نع ىور « يملسألا وه : (هنع هللا يضر ةديرب نب ناميلس نعو)

 يأ : (هيبأ نع) ةئامو ةرشع سمخ ةنس تام « ةعامجو نيصح نب نارمعو
 ىلإ اوجرخ اذإ) ةباحصلا : يأ : (مهملعي غلي هللا لوسر ناك : لاق) ةديرب

 انإو نينمؤملاو نيملسملا نم رايدلا لهأ ىلع مالسلا» : اولوقي نأ) يأ : (رباقملا

۲٢ 



 سابع نبا ثيدح _ ۸ زئانجحلا باتك ۔ ٣۳

 هجرخأو : (ملسم هاور . «ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسأ  نوقحالل مكب هللا ءاش نإ

 . «نيرخأتسملاو انم نيم دقتسملا هللا محريو» : ةدايز هيفو « ةشئاع ثيدح نم ًاضيأ

 نم اهيف نم ىلع مالسلاو «روبقلا ةرايز ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو
 . ءايحألا ىلع مالسلا ظفلب هنأو « تاومألا

 يف رادلا نإف ؛ حيحص وهو « رباقملا ىلع عقي رادلا مسا نأ هيف : يباطخلا لاق

 . لوهأملا ريغ بارخلا ىلعو « نوكسملا عبرلا ىلع عقت ةغللا

 لعاف ينإ ءيشل نلوقت الو : ىلاعت هلوقل ًالاثتماو كربتلل ةئيشملاب دييقتلاو
 كلت ىلإ ةدئاع ةئيشملا : ليقو « [14 7١ : فهكلا] 4 هللا ءاشي نأ الإ ادغ كلذ

 . اهنيعب ةبرتلا

 ةيفاعلاو « لأسُي ام فرشأو بلطي ام مهأ نم اهنأ ىلع ليلد ةيفاعلا هلاؤسو
 بالا او باال قم هاب تبلل

 يف دهزلاو ةرخآلا ركذتو ‹ مهيلإ ناسحإلاو مهل ءاعدلا « روبقلا ةرايز دوصقمو

 خارصتسالاو « تيملا مهئاعدك « اذه فالخ نم ةماعلا هثدحأ ام اّمأو ء ايندلا

 نم اذهف « هب ىلاعت هيلإ تاجاحلا بلطو « هقحب هللا لاؤسو « هب ةثاغتسالاو « هب

 . اذه نم ءىش مدقتو ؛ تالاهجلاو عدبلا

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ّرم : لاق ُهنع هللا يضر ساَبَع نبا نعو - 8
 ,روبقلا لها اي ْمُكيَلَع ٌمالّسلا» : لاقف ههجوب ٌمهيلع لبُقَأَف , ةنيدملا روُبقب لو

 . نسح : لاقو يذمرتلا هاور . «رثألاب نحنو انفلَس مّنأ ! مكلو انل هللا ٌرفْغَي 9
 ےس

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّرم : لاق هنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو)

۷ 



 سابع نبا ثيدح زئانجلا باتک ۔ ٣

 لهأ اي ْمُكْيَلَع ُمالّسلا» : لاقف ههجوب مهيلع لبفأف « ةنيدملا روُبقب مّلسو
 : : لاقو يذمرتلا هاور 5 «رثألاب نحنو انفلس متنا ا مكلو ال هللا رفعي ,روبقلا ظ

 .٠ مهل ةرايزلا دصقي مل نإو « ةربقملاب ّرم اذإ مهيلع ملسي هنأ هيف : (نسح

 يف هرهاظو . ةعاضإ ناك الإو . مهيلع همالسو مهب ٌراملاب نوملعي مهنأ هيفو

 . اهريعو ةعمج

 رفغتسا وأ «دحأل اعد اذإ ناسنإلا نأ ليلد  اذهو « لوألا  نيثيدحلا يفو

 انبر# : ةينآرقلا ةيعدألا تدرو هيلعو « اهل رافغتسالاو هسفنل ءاعدلاب أدبي « هل

 ‹ [15 :دمحم] #نينمؤمللو كبنذل رفغتساو# « ٠١[ :رشحلا] «انناوخإلو انل رفغا
 ظ ظ . كلذ ريغو

 ةءارق نم اهريغ اّمأو « فالخ الب تيملل ةعفان اهوحنو ةيعدألا هذه نأ هيفو

 . هيلإ كلذ لصي ال : لوقي يعفاشلاف « هل نآرقلا

 . هيلإ كلذ لوصو ىلإ ءاملعلا نم ةعامجو دمحأ بهذو

 باوث لعجي نأ ناسنإلل نأ ىلإ ةيفنحلاو ةنسلا لهأ نم ةعامج بهذو

 کوا «ةنارق ا ووا فد أ ٤ احنا امو وأ ٠ ناك ةؤلص هر غ

 نأ : ينطقرادلا جرخأ دقو « اليلد حجرألا لوقلا وه اذهو ؛ برقلا عاونأ يأ وأ
 امهل يلصي هنأب : هباجأف ؟امهتوم دعب هيوبأ ربي فيك هنأ ع يبنلا لأس الجر

 راسي نبا لقعم ثيدح نم دواد وبأ جرخأو . همايص عم امهل موصيو هتالص عم

 ةقيقحلا وه لب ؛ تيملل لماش وهو « «سي ةروس مكاتوم ىلع اوؤرقا» : ا هلع

 . شبكب هتمأ نعو شبكب هسفن نع يحضي ناك وَ هنأ ناخيشلا جرخأو « هيف

YA 



 ةشئاع ثيدح 48 زئانجلا باتك " 

 يف مالكلا انطسب دقو « هريغ لمع هعفني ناسنإلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 . بهذملا اذه ةوق هنم حضتي ام «راهنلا ءوض يشاوح»

 : فل هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو _ ۹

 . يراخُبْلا ُهاور . «اوُمّدق ام ىلإ اوّضفأ دق ٌمُهّنِإف ؛ تاومألا

 ؛ تاومألا اوبست ال» : قي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 . (يراخبلا هاور) لامعألا نم : (اومأدق ام ىلإ) اولصو : يأ : (اوضفأ دق مهنإف

 «رفاكلاو ملسملل مومعلا هرهاظو « تاومألا بس ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا

 مد نم هللا هاكح امل ؛رفاكلا بس زاوجب صصخم هنأ رهاظلا : «حرشلا» يفو

 . مههابشأو دومثو داعك ؛ زيزعلا هباتك يف رافكلا

 : اهانعم ؛ نيقيرفلل ةماع ةلع «اومدق ام ىلإ اوضفأ دق» : هلوق نكل : تلق

 اب ةيلاخلا مألل ىلاعت هركذ اّمأو . مهضارعأب هكفتلاو مهبس تحت ةدئاف ال هنأ

 « لاعفألا كلت نم ةمألل ًاريذحت لب ؛ مهمذ دوصقملا سيلف « لالضلا نم هيف اوناك

 . اهوبكترا تامرحم نايبو « لابولا ىلإ اهلعافب تضفأ يتلا
 الف ؛ هنع يهنملا بسلا نم سيلو ؛ زئاج ضرغل هروجف لاصخب رجافلا ركذو

 هنأ : ثيدحلا يف امك نينمؤملا ضعبب صصخم ثيدحلا معن « رافكلاب صيصخت

 لب ؛ كلذ ىلع غي مهرقأو « ثيدحلا . . . ارش اهيلع اونثأف ةزانجب قلو هيلع ّوُم

 اونثأ يذلا نإ : لاقي الو « «هللا ءادهش متنأ» : لاق مث « رانلا : يأ ؛ «تبجو» : لاق

 ناك دقل ؛ ناك ءرملا سئب : همذ يف مكاحلا جرخأ دق هنأل « نمؤمب سيل ارش هيلع

 . هرفك ريغب همذل اوضرعت ال ًارفاك ناك ول ْذِإ ؛ ملسم هنأ رهاظلاو . ًاظيلغ ًاظف
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 ةريغملا ثيدح ه5 ْ ْ زئانجلا باتك ۔ ۳

 ناك هنأ لمتحي هنأب ؛ مهل غلي هرارقإو ‹ هل مهبس نع يبطرقلا باجأ دقو

 نع يهنلا لمحي هنأب وأ« قسافل ةبيغ ال : باب نم نوكيل ؛ رشلاب ًارهظتسم

 مهئاضفإب ليلعتلا بساني يذلا وهو : تلق « نفدلا دعب ام ىلع تاومألا بس

 . نفدلا دعب يقيقحلا ءاضفإلا نإف ؛ اومدق ام ىلإ

 5, «ءايخألا اوُدْؤُتَف» : لاق نكل ؛ ٌهوْحن ةريغملا نع يذمرتلا ىورف- ه6

 نع ىهنلا يف ةشئاع ثيدح وحن : يأ : (هوحن ةريغملا نع يذمرتلا یورو)

 «اوم دق ام ىلإ اوضفأ دق مهنإف» : هلوق ضوع : (لاق نكل) تاومألا بس

  يحلا هب ىذأت اذإ مرحي رفاكلا بس نإ : دشر نبا لاق : («ءايحألا اوذؤتف»)

 تعد اذإ الإ مرحيف ملسملا اّمأو « ةيذألا هب لصحي مل اذإ لحيو « ملسملا

 تعقو ةملظم نم هصيلخت ديرأ اذإ تيملل ةحلصم هيف نوكي نأك ؛ ةرورضلا

 نم ينثتسا ام ريظن وهو « هبس كلذ ىضتقا اذإ بجي لب ؛ نسحي هنإف ؛ هنم

 0 . رومأل ءايحألا نم ةعامجلا ةبيغلا زاوج

  ظفاحلا لاق  دمحأ هجرخأ امل ؛ هربق ىلع دوعقلا تيملل ةيذألا نم : هيبنت

 ينآر : لاق يراصنألا مزح نب ورمع ثيدح نم  حيحص دانسإب : رجح نبا

 جرحخأو . «ربقلا بحاص ذؤت ال» : لاقف « ربق ىلع ئكتم انأو الك هللا لوسر

 مكدحأ سلجي نأل» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره بأ ثيدح نم ملسم

 . «هيلع سولجلا نم هل ريخ « هدلج ىلإ صلختف هبايث قرحتف ةرمج ىلع
 اولصُت الو ءروبقلا ىلع اوسلجت ال» : ًاعوفرم دثرم يبأ نع ملسم جرخأو

 . «اهيلإ

۳4° 



 ةريغملا ثيدح _ ٠١ زئانجلا باتك ۔ ۳

 : يوونلا نع ًالقن « يرابلا حتف» يف فنصملا لاقو . ميرحتلا يف رهاظ ىهنلاو

 وهو , ثدحلا دوعقلاب دارملا : كلام لاقو « هيلع دوعقلا ةهاركب نولوقي روهمجلا نإ

 يف امك ةفينح وبأ لاق كلام لوق لثمبو « ىهتنا . لطاب وأ « فيعض ليوأت
 الر : هلوق نأل ‹ هقوف رورملاو هيلع دوعقلا رحت يضتقي ليلدلاو : تلق < «حتفلا»

 صنب ةمرحم نمؤملا ةيذأو « نينمؤملا نم روبقملا ةيذأ نع ىهن «ربقلا بحاص ذؤت
 اناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو» نآرقلا

 . [58 : بازحألا] (انيبم امثإو

۳1 





 ةاكزلا باتك  ؟

 ةبجاولا ةقدصلا ىلع قلطتو « ةراهطلاو ءامنلا نيب ةكرتشم ةغل : ةاكزلا

 . قحلاو « وفعلاو « ةقفنلاو « ةبودنملاو

 . نيدلا ةرورض نم ملع امبو , ةمألا عامجإب ةسمخلا مالسإلا ناكرأ دحأ يهو

 ةيناثلا ةنسلا يف تضرف اهنإ : رثكألا لاقف « تضرف ةنس يأ يف فلتخاو

 . هباب يف ضرف ىتم نايب يتأيو « ناضمر ضرف لبق ةرجهلا نم
 ل يلا نأ : امّهْنَع هللا يضر سابع نبا نع ١

 ؛ مهلاونأ يف ةقدص مهْيَلَع ضر دق هلا نإ: قو «ثيِدّحْلا ََكَذَ نَمَلا

 ema «مهئارقف يف درت مهئاينْغأ نم ذخؤ

 . ِنَمَيلا ىلإ اذاَعُم ْثَعَب ولي ي : امُهْنَع هللا يضر سابع نبا نَع)

 لخولا يلون يف ةقدَص مهبل صرفا دق لا ١» يفَو «ثيِدَحْلا َركَذ

 هنعب ناك : (يِراَخُبْلل ظْفَللاَو , ِهّيَلَع قمتم . «مهئارقف يف ُدَرَتف مهَئاَينْعَأ نم
lz ار ىف يراخبلا هركذ امك ؛ يب ىبنلا جح لبق رشع ةنس نميلا ىلإ ذاعمل هي 

 ‹ كوبت ةوزغ نم
 . ركب يبأ ةفالخ ىلإ هيف يقبو « حتفلا دعب نامث ةنس : ليقو

 ىلإ ًاذاعم ثعب امل قلي هنأ سابع نبا نع : هظفلو « يراخبلا يف ثيدحلاو
 هيلإ مهوعدت ام لوأ نكيلف ‹ باتك لهأ موق ىلع مدقت كنإ» : هل لاق نميلا

 تاولص سمخ مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف « هللا اوفرع اذإف « هللا ةدابع

E 



 سنا ثيدح ۔ ۲ ٠ ةاكزلا باتك ٤

 يف ةاكزلا مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف « اولعف اذإف , مهتليلو مهموي يف

 مهنم ذخف . كوعاطأ اذإف , مهئارقف يف درتو مهئاينغأ نم ذخؤت ؛ مهلاومأ

 وه مامإلا نأ «مهلاومأ نم ذخؤت» : هلوقب لدتساو . «سانلا لاومأ مئارك قوتو

 تذخأ . اهنم عنتما نمف « هبئانب وأ هسفنب امإ اهفرصو ةاكزلا ضبق ىلوتي يذلا
 ىلع درت» : هلوقب لدتساو . ةاعسلا هثعبب كلذ نم دارملا يي نيب دقو . ارهق هنم

 صخ هنأ لمتحي : ليقو «٠ دحاو فنص يف ةاكزلا جارخإ يفكي هنأ «مهئارقف

 نم ريقفلاب ديرأ هلعلو ءركذ ام ىلع ليلد الف « كلذ يف بلاغلا مهنوكل ؛ ءارقفلا

 نم ًالاح ىلعأ نيكسملا نإ : لوقي نم دنع نيكسملا لخديف ؛ فرصلا هيلإ لحي

 حضاو رمألاف سكعلاب لاق نمو « ريقفلا

oةقدّصلا ةَضيرف هذه هَل بك هلع هللا يضر ركب اَبأ أ نأ : سنا َنَعَو  

 5 يف : هَلوُسَر اهب هللا رم ياو« نيملُْملا ىلع 8 هللا لوسَر اًهَضَرَف يتلا
 اسمخ اسْمَ ْتَقَلَب اذِإَف ءةاش سمح لك يف : ملا ؛ اهَنوُد امف لبإلا نم َنْيرشعَو

 نوُب نبا نك مل اذِإف « ینا ضاَحَم تن اهيفق « نيثالو سمح ىلإ نيرشعو
 اذإف « ىَنْنَأ نوُبَل تنب اًهيفف ٠ . َنيعَْرأَو سْمَخ ىلإ ! َنيئالّنو اس ْتَمَلَب اذإف ءٌرَكَذ

 ةدحاو ْتَفََب اذإف « لمجلا ةقورط ةقح اهیفف« نيتس ىلإ ! َنيعَبْرَأو اس تغلب

  نيعبسو انس : ينعي - تقلب اَذِإَف«ةَعَدَج اهي نيِعْبَسَو سمح ىلإ | نيتسو

  ةئامو نيرشع ىلإ نيعستو ىدخإ ْتَعَلَب اَذِإَف ءنوُبل اَنْنِب اهيفف ٠ . نيعْست ىلإ

 نيعَبرَأ لك يفق « ةئامو نيرشع ىَلَع تدار اَذِإَف ء لّمَجلا اًنَقوُرط ناّتقح اًهيفَف

 ا لبإلا نم عيا الإ هَعَم نكي مل نمو « ةقح نيسم لك يفو « نوبل تنب
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 . ةاش اهيفف « لبإلا نم ًاسْمَخ ْتََلب اذإف ؛ اهب ءاَشَي نأ الإ « ٌةَقدّص اهيف

 ةئامو نيرشع ىلإ َنيعَبرأ تناك اذإ - اهتمئاس يف  ِمَنَغْلا ةقدّص يف

 اذإف « ناتاش اهيفف , نْيَتام ىلإ ةئامو نيرشع ىلَع تدار اَذَِف . ةاَش قاش

 ةئامثالث ىلع تدا أَذِإَف ء هایش ْثالَن اهيفق ةئ ةئامثالث ىلإ نيام ىلع تداَز

 اش ةاَش يعبأ نم ةّصقان لجّرلا ةَمئاَس تاك اإ. هاش ةقام لك يف

 قّرفُي الو قّرفَتُم نيب عمي الو ؛ اهُبَر ءاشي نأ الإ 5 ةَقدّص اهيف َسْيَلَف ؛ ٌةدحاَو

 6 ذاَعَجاَرََي امُهنِإَف نطيل نم ناك امو « ةقدّصلا ةّيشَ عمم نيب
 ذأ الإ ءسِئَت الو «راوَع تا الو « ةَمِرَه ةَقدّصلا يف جرح الو  ةّيوّسسلا

 الإ نكت مل نإ ءرشُعلا عر مهد يتتام يف : ةقرلا يفو ؛ فدصملا ءاَشَي
 نى ےس ےس

 نم هدْنع تَعَلَب نمو « اهر ءاَسَي ْنَأ الإ « ةَقدّص اهيف َسْيَلَف « ةّئامَو نيعت

 ع o و

 هنم لبق اَهّنِإَف . ةقح دنعَو ةعذج هدنع ْتَسْيِلَو ةعذجلا ةقدّص لبإلا

 ْتَعْلَب ْنَمَو « امّهْرد نيرشع وأ هَل اًنرَسْيَتْسا نإ نْيَتاَش اَهَعَم ُلَعْجَيَو ةقحلا

 2 © و

 هلم لبق اَّنِإَف هَذَا هدنعَو « ةّفحلا دع ْتَسْيََو ؛ ؛ ةقحلا ةقدّص ُهدْنع

 . يراَحُْبلا هاَوَر . (امَهْرد نيرشع وأ نتاش قدِصُملا نن: ةعالجلا

 نيرحبلا ىلإ ههجو امل : (هل بتك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ : سنأ نعو)

 ملعلل فاضملا فذح « ةقدصلا ةضيرف ةخسن يأ : (ةقدصلا ةضيرف هذه) ًالماع

 يف نأ ملعاو . كلذ عنم نمل ًافالخ ةاكزلا ىلع ةقدصلا قالطإ زاوج هيفو ؛ هب

 هللا لوسر اهضرف يتلا) ميحرلا نمحرلا هللا مسبب اذه باتكلا ريدصت يراخبلا

 ؛ اهردق اهضرفب دارملاو « عوفرم ثيدحلا نأ ىلع ةلالد هيف : (نيملسملا ىلع هني
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 : (هلوسر اهب هللا رمأ يتلاو) هلوق هل لدي امك ؛ نآرقلا صنب تباث اهبوجو نأل
 هنيب امك ءاهنم جرخلا ردقلاو «اهسانجأو اهعاونأ ريدقتب هرمأ ىلاعت هنأ : يأ

 رخؤم أدتبم وه : (منغلا ؛ اهنود امف لبإلا نم نيرشعو عبرأ يف) هلوقب ليصفتلا
 اهيف : (ةاش سمخ لك يف) اهنود امف : ىلإ « نيرشعو عبرأ لك يف : هلوق هربخو
 مل ًاريعب جرخأ ولف ء دمحأو كلام لوق وهو ؛ كلذ لثم يف منغلا جارخإ نييعت
 اغار لالا نضج م بت نأ لضألا نال ::اولاق + ةيرجي ::نوهمتللا لاقو د هجي
 ةميق تناك نإف  هأزجأ لصألا ىلإ هرايتخاب عجر اذإف « كلاملاب ًاقفر هنع لدع

 ةيعفاشلا دنع فالخ هيفف « هايشلا عبرألا ةميق نود هجرخي يذلا ريعبلا
 يأ : (تغلب اذإف) ئزجي ال نأ سيقألاو : «حتفلا» يف فنصملا لاق ‹ مهريغو

 هداز : (ىثنأ ضاخم تنب اهيفف « نيثالثو سمخ ىلإ نيرشعو ًاسمخ) لبإلا
 : ةمجعم هرخآ ةمجعملا فيفختو ميملا حتفب ؛ ضاخلاو « تملع دقف الإو ًاديكأت
 يمس ؛ اهرخآ ىلإ « ةيناثلا يف لخدو ىلوألا ةنسلا لمكتسا ام لبإلا نم يهو

 نم هل ذحاو ال« لماوحلا : يأ ؛ ضاخلا نم همأ نآل ؛ ىثنأ وأ ناك اركذ كلذب

 اهيف ريمضو « لمحت مل نإو , اهلمح تقو لخد يتلا لماحلا : ضخاملاو , هظفل

 غلبت نيح نم ضاخم تنب اهيف بيت اهنإف ؛ نيرشعو اسمح تغلي يتلا لبا
 ءروهمجلا لاق اذهبو « نيثالثو سمخ ىلإ يهتنت نأ ىلإ « نيرشعو أسمح اهتدع

 كاين س نورا جتا شالا مالسلا هيلع يلع نع يورو

 عوفرملا نكلو ؛ مالسلا هيلع ىلع نع فوقوم ثيدحو , كلذب درو عوفرم ثيدحل

 يأ : (نكت مل نإف) روهمجلا هب لقي مل اذلف ؛ ةجحب سيل فوقوملاو « فيعض
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 يف لخدو « ةيناثلا ةنسلا لمكتسا ام لبإلا نم وه : (ركذ نوبل نباف) دجوت

 ‹ ىثنألل نوبللا تنب : لاقيو « نيل تاذ همأ نأل كلذب يمس ؛ اهمامت ىلإ ةثلاثلا

 : يأ : (تغلب اذإف) تفرع امك ديكأتلل ؛ نوبل نبا : هلوق عم « ركذ : هلوق داز امنإو

 تغلب اذإف « ىثتأ نوبل تدب اهيفف « نيعبرأو سمح ىلإ نيثالثو ًاتس) لبإلا

 فاق ةيدشكو ةلفدملا اا سبك( ةقح اف + نس ىلإ قيعنرأو اعف

 لاقيو . اهمامت ىلإ ةعبارلا يف لخدو « ةثلاثلا ةنسلا لمكتسا ام لبإلا نم يهو

 ‹ لحفلا اهبكريو اهيلع لمحي نأ اهقاقحتسال ؛ كلذب تيمس « قح : ركذلل

 ‹ ةلوعفم ىنعمب ةلوعف ؛ هتقورطم : يأ هلوأ حتفب : (لمجلا ةقورط) لاق كلذلو

 ةدحاو) لبإلا يأ : (تغلب اذإف) اهقرطي مل نإو كلذ لبقت نأ اهنأش نم دارملاو

 «ةمجعلملا لاذلاو ميجلا حتفب : (ةعذج اهيفف نيعبسو سمخ ىلإ نيتسو

 لبإلا : يأ : (تغلب اذإف) ةسماخلا يف تلخدو نينس عبرأ اهيلع تتأ ىتلا يهو

 اذإف) هنايب مدقت : (نوبل اتنب اهيفف « نيعست ىلإ  نيعبسو ًاتس : ينعي -)
 اتقورط ناتقح اهيفف . ةئامو نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ) لبإلا يأ : (تغلب

 ةدحاو يأ : (ةئامو نيرشع ,ىلع) لبإلا يأ : (تداز اذإف) هنايب مدقت : (لمجلا

 تناك اذإف : هنع هللا يضر رمع باتك هل لديو « روهمجلا لوق وه امك ًادعاصف

 نيرشعو ًاعست غلبت ىتح ؛ نوبل تانب ثالث اهيفف « ةئامو نيرشعو ىدحإ

 الف ‹ لبإلاب تناك اذإو « لبإلاب هتاكز نإف كلذ ىلع داز ام نأ هاضتقمو . ةئامو

 ۰ ٠ اذإف « ةقحو نوبل اتنب اهيف بجي هنإف ؛ نيثالثو ةئام تغلب اذإ الإ اهتاكز بهجت

 . ناتقحو نوبل تنب اهيفف نيعبرأو ةئام تغلب
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 , منغلا ةضيرف ىلإ تعجر « ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ : ةفينح يبأ نعو

 . ةاشو نوبل تانب ثالث ةئامو نيرشعو سمخ لك يف نوكيف

 ىدحإ اهغولب عمف « نيسمخو نيعبرأ لك مكح هيف ركذ اغإ ثيدحلاو : تلق

 هيف نيبي ملو « نوبل تنب نيعبرأ لك نع نوبل تانب ثالث مزلي « ةئامو نيرشعو
 اهنأ لمتحيو « ةفينح وبأ هلاق ام لمتحيف « اهوحنو نيرشعلاو سمخلا يف مكحلا

 تنب نيعبزأ لك يفف) ملعأ هللاو  هانمدق امك نيثالثو ةئام غلبت ىتح « صقو

 سيلف « لبإلا نم عبزأ الإ هعم نكي مل نمو « ةقح نيسمخ لك يفو « نوب

 بجاو الف الإو؛ هنم ًالفن اهنع جرخي نأ : يأ : (اهبر ءاشي نأ الإ ةقدص اهيف

 ؛ «ةق دص اهيف سيلف» : هلوق نم أشن مهوت عفدل ركذ ؛ عطقنم ءانثتسا وهف « هيلع

 . دوصقم ريغ ناك نإو « هل ظفللا لامتحال ؛ ةقدصلا قلطم يفنملا نأ

 بوجو هرهاظو ؛ ليلجلا ثيدحلا اذه يف تلصف ةبجاولا لبإلا ةقدص هذهف

 . اهريغ هأزجأ ةبجاولا نيعلا دجي مل نم نأ بيرق يتأيس هنأ الإ « ركذ ام نايعأ

 لدب : ( اهتمئاس يف  منغلا ةقدص يفو) هلوق اهنيب دقف منغلا ةاكز امأو

 . مدقم ربخ وهو « لماعلا ةداعإب « منغلا ةقدص نم

 طرش هنأ موسلا موهفم دافأ هنأ ملعاو . ةفولعملا ريغ ةيعارلا منغلا نم ةمئاسلاو

 لاقو ‹ طرتشي ال : ةعيبرو كلام لاقو . روهمجلا هب لاقو « منغلا ةاكز بوجو ىف

 دواد وبأ هجرخأ امل ؛ لبإلا يفو : انلق . ثيدحلا اذهل منغلا يف طرتشي : دواد

 . يتأيسو « «لبإ ةمئاس لك يف» : ظفلب ميكح نب زهب ثيدح نم ىئاسنلاو
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 اذإ) منخلاو لبإلا ىلع اهوساق امنإو « موسلا ركذ اهيف تأي ملرقبلا « معن

 ركذلا معت ةاشلاو ؛ ةئام : زييمت رجل اب : (ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك

 « منغلا ةقدص ىف : هلوق نم مدقت ام هربخ أدتبم : (ةاش) زعملاو نأضلاو ىثنألاو

 ىلإ ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإف) ةئامو نيرشع ىلإ ةاش نيعبرألا يف نإف
 ثالث اهيفف « ةئامثالث ىلإ نيتئام ىلع تداز اذإف « ناتاش اهيفف « نيتئام

 ةاشلا بهجت ال اهنأ هرهاظ : (ةاش ةئام لك يفف « ةئامثالث ىلع تداز اذإف « هايش

 ضعبو دمحأ نع ةياور يفو « روهمجلا لوق وهو ؛ ةئامعبرأ ىفت ىتح ةعبارلا

 ةمئاس تناك اذإف) عبرألا تبجو « ةدحاو ةئامثالث ىلع تداز اذإ : نييفوكلا

 الإ) ةبجاو : (ةقدص اهيف سيلف « ةدحاو ةاش « ةاش نيعبرأ نم ةصقان لجرلا

 لوعفملل ءانبلاب : (عمجي الو) فلس امك ًالفن ةقدص جارخإ : (اهبر ءاشي نأ

 : (ةقدصلا ةيشخ ؛ عمتجم نيب) ءارلا ددشم هلثم (قرفي الو «قرفتم نيب)

 دحاو لكلو ًالثم رفن ةثالث نوكي نأ : هتروص قرتفملا نيب عمجلاو . هل لوعفم

 قدصملا مهيلإ لصو اذإف « ةقدصلا مهنم دحاو لك ىلع بجو دقو « ةاش نوعبرأ

 . كلذ نع اوهنف « ةدحاو ةاش اهيف مهيلع نوكيل ؛ اهوعمج

 نوكيف ؛ ةاشو ةاش ةئام امهنم لكل نيطيلخلا نأ عمتجم نيب قيرفتلا ةروصو

 ىلع نكي ملف « امهمنغ اقرف قدصملا امهيلإ لصو اذإف « هايش ثالث اهيف امهيلع
 يذلا اذه : ريثألا نبا لاق . كلذ نع اوهنف « ةدحاو ةاش ىوس امهنم دحاو لك

 : كلذ ىف هتعمس

 : لاق . لاملا برلو قدصملل اذه يف باطخلا : يعفاشلا لاق : يباطخلا لاقو
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 لقي نأ لاملا بر ةيشخو « ةقدصلا لقت نأ يعاسلا ةيشخ : ناتيشحخ ٍةيشخلاو

 قيرفتلاو عمجلا نم ائيش لالا يف ثدحي ال نأ امهنم دحاو لك رمأف ؛ هلام

 نيب عجارتلاو : (امهنيب ناعجارتي امهنإف , نيطيلخ نم ناك امو) ةقدصلا ةيشخ

 امهلامو ؛ ةرقب نوثالث رخآللو « ةرقب نوعبرأ الثم امهدحأل نوكي نأ نيطيلخلا

 .لذاب عجريف ءأ اعيبت نيثالتلا نعو « ةنسم نيعبرألا نع يعاسلا ذخأيف ‹ كرتشم

 ؛ هطيلخ ىلع هعابسأ ةعبرأب عيبتلا لذابو ؛ هطيلخ ىلع اهعابسأ ةثالثب ةنسملا

 . دحاو كلم لاملا نأك « عويشلا ىلع بجاو نينسلا نم دحاو لك نأل

 هنم ذخأف ءامهدحأ ملظ اذإ يعاسلا نأ ىلع ليلد : (ةّيوّسلاب) هلوق يفو
 sS انإو « هكيرش ىلع اهب عجري ال هنإف ‹ هضرف ىلع ةدايز

 امهنأ لدي هنإ : الشم ليق ولو« ) حرشلا» يف اذك « ةدايزلا نود بجاولا نم

 . كلذ ةدافإ نع ثيدحلا دعب ال« ملظلاو قحلا ىف نايواستي

 رسكو ءاهلا حتفب : (ةمره ةقدصلا يف) لوهجملل ينبم : (جرسخي الو)
 < ةلمهملا نيعلا حتفب : (راوع تاذ الو) اهنانسأ تطقس يتلا ةريبكلا ؛ ءارلا

 كلذ.ئف لخديو « نيعلا ءاروع : مضلابو « نيعلا ةبيعم : حتفلاب :.ليقو , اهمضو
 هدافأ ام لخديف « بيعلا تاذ لمشيل ؛ ةحوتفم نوكت نأ ىلوألاو « ضرملا

 .ءاطّرشلا الو ةضيرملا الو  ةنردلا الو ةمرهلا يطعي الو» : دواد ىبأ ثيدح
 ظ مكرم ال الو هريخ مكلأسي مل هللا نإف ؛ مكلاومأ طسو نم نكلو « ةميئللا

 يه : ةمي ةميئللا ءاطرشلاو « خسولا  نردلا نم ؛ ءابرجلا.: ةنردلاو ‹ ىهتنا . «هرشب

 ءاشي نأ الإ ٠ سيت الو) «ةياهنلا» يف هلاق ؛ هرارشو هراغص : ليقو « لاملا لذرآ
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 سنأ ثيدح _ ۲ ظ ةاكزلا باتك  ؛

 ؛ قدصتملا هلصأو « ديدشتلاب هنأ ىلع رثكألاف ؛ هطبض يف فلتخا : (قدصلملا

 . كلاملا : هب دارملاو , ًاداص اهبلق دعب ءاتلا تمغدأ

 ادعم نكي مل اذإ هنأ كلذو ؛ سيلا وهو رخآلا ىلإ عجار ءانثتسالاو

 . لضفألا جرخي نأ كلامللو « رايخلا نم وهف « ءازنإلل

 اذإ ؛ راوعلا تاذو ةمرهلا جارخإ كلاملل نأ ديفيو « عيمجلا ىلإ هدر لمتحيو

 . نيعّرفملا نيب فالخ اذه يفو ‹ بجاولا طسولا نم رثكأ اهتميق « ةنيمث تناك

 داهتجالا هل نأ ىلع لديف ؛ يعاسلا هب دارملاو « فيفختلاب هطبض نإ : ليقو

 دوعيف « ةحلصملاب هتئكيشم ديقتف ؛ ليكولاك هنأو « ءارقفلل حلصألا رظن يف
 ةبيعم تناك ولف . ةفلتخم منغلا تناك اذإ اذهو ءاذه ىلع عيمجلا ىلإ ءانثتسالا

 . ةدحاو جارخإ هأزجأ  ًاسويت وأ اهلك

 « منغلا ةاكز هذهو . ثيدحلا رهاظب المع ؛ ةئزجم ةاش يرتشي : ةيكلاملا نعو

 . رقبلا ةاكز يتأتو « لبإلا ةاكز تمدقتو

 فيفختو ءارلا رسكب : (ةقّرلا يفو) هلوق اهنم بجاولا دافأ دقف ةضفلا امأو

 عبر جارخإ بجي يأ : (رشُعلا عبر مهرد يتئام يف) ةصلاخلا ةضفلا ىهو « فاقلا

 : (نيعست الإ) ةضفلا يأ : (نكت ٌمَل نإف) بهذلا ىلع صنلا ىتأيو « ةاكز اهرشع

 : هلوق يفو « تفرع امك : (اهّبر ءاشي نأ الإ . ةقدص اهيف سيلف « ةئامو) ًامهرد

 اهيف نأ « نيتئاملا غولب لبق ةئاملاو نيعستلا ىلع تداز اذإ اهنأ مهوي ام ةئامو نيعست

 زواج اذإ باسحلاو « ةئاملا لبق دقع رخآ هنأل هركذ امنإ لب ؛ كلذك سيلو « ةقدص

 كلل يلا ن تللو ناوت لاك د لا هك د ناك دخ
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 سنأ ثيدح - ۲ ةاكزلا باتك  ؛

 نمو) هلوقب ىتأي هنأ ىلإ انرشأ دق لبإلا ةاكز ماكحأ نم ًامكح ركذ مث

 : هكلم ىف : يأ : (ةعذج هدنع تسيلو ؛ ةعذجلا ةقدص لبإلا نم هدنع تغلب

 اهنإف « ٌةَّقح ُهدنعو) ةعذجلا اهيف بجت ىتلا ةدعلا تیا رک یف ترف دقو

 نإ نّيتاش) اهل ةيفوت يأ : (اهعم لعجيو) ةعذجلا نع ًاضوع : (هنم لبقت
 . ناتاشلا هل رسيتت مل اذإ : (ًامهرد نيرشع وأ « هل اترسيتسا

  ةعذجلاو ةقحلا نيب ام توافتلا ربج وه ردقلا اذه نأ ليلد ثيدحلا يفو

 ‹ ةقحلا هدنع تسيلو) اهردق تفرع ىتلا : (ةقحلا ةقدص هدنع تغلب نمو)

 الف « همزلي ام ىلع ةدئاز تناك نإو : (ةعذجلا هنم لبقت اهنإف « ةعذجلا هدنعو

 ‹ نيتاش) هدنع داز ام لباقم : (قدصملا هيطعيو) هدنع سيل ام ليصحت فلكي

 . (يراخبلا هاور) هسكع يف فلس امك : («امهرد نيرشع وأ

 نأ ىلإ ىعفاشلا بهذف « نانسألا رئاس ىف توافتلا ردق ىف فلتخا دقو

 | . ثيدحلا يف ركذ امك ؛ نينس لك نيب توافتلا

 در وأ « لالا بر نم ةميقلا لضف ةدايز وه بجاولا نأ ىلإ ةيوداهلا بهذو

 : ةياور يف درو هنأ ليلدب : اولاق « يوقتلا ىلإ كلذ يف عجريو « قدصملا نم لضفلا
  «ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتخي ميوقتلا نأ الإ كلذ امو «ةاش وأ مهارد ةرشع»

 يبأ ثيدح دروأ هنإف ؛ كلذ ىلإ يراخبلا راشأ دقو « ميوقتلا ىلإ عوجرلا بجيف

 : نميلا لهأل ذاعم لوق كلذ يف ركذو « ةاكزلا نم ضورعلا ذخأ باب يف ركب

 نوهأ ؛ ةرذلاو ريعشلا ناكم ؛ ةقدصلا يف سيبل وأ صيمخ مكبايث ضرعب ينوتث

 . كلذ ءافيتسا ىتأيو . ةنيدملاب يج دمحم باحصأل ريخو مكيلع

oY 



 ةاكزلا باتك  ؛

oنأ : هنع هللا يضر لبج نب ڌام نمو  

 - LR 0. ص ےس

 OIE وأ اعيبت ةرقب نيئالث لك نم حاي نأ رم

 هنلسحو « دمحأل ظفللاو « ةسمخلا هاور . اناس هلدع وأ ارانید ملاح لک

 . مكاحلاو ناّبح نبا هححصو « هلصو يف فالتخا ىلإ راشأو « يذمرتلا

 هرمأف نميلا ىلإ هثعب كلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو)

 ندا ريت هنأ هيت( ةعبش راتو ق قالا لك نم ذخأي نأ

 نيلوحلا تاذ يهو : (ةنسم نيعبرأ لك نمو) ىثنأ وأ ناك ًاركذ لوحلا وذ : عيبتلاو

 هب دارملاو « دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخأ دقو . ملتحم يأ : (ًارانيد ملاح لك نمو)

 ةلمهملا لادلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب : (هلدع وأ) ملسي مل نمم ةيزجلا

 بايثلا بسنت مهيلإ نميلا يف يح : دجاسم ةنز ؛ رفاعم ىلإ ةبسن : (ًايرفاعم)
 هنسحو . دمحأل ظفللاو « ةسمخلا هاور) يرفاعم سوث : لاقي « ةيرفاعملا

 ىورو : هجارخإ دعب يذمرتلا ظفل : (هلصو يف فالتخا ىلإ راشأو « يذمرتلا

 لي يبنلا نأ : قورسم نع لئاو ىبأ نع شمعألا نع ثيدحلا اذه مهضعب

 نع هتياور نم : يأ  حصأ اذهو : لاق . ذخأي نأ هرمأف نميلا ىلإ اذاعم ثعب

 حجر امنإو : (مكاحلاو نابح نبا هححصو) غلي يبنلا نع ذاعم نع قورسم

 . اذاعم قلي مل ًاقورسم نأب تضرتعا لاصتالا ةياور نأل ؛ ةلسرملا ةياورلا يذمرتلا

 ىف ناكدقو «رادلا ينامي « ةعادو نم بسنلا ينادمه ًاقورسم نأب هنع بيجأو

 . روهمجلا يأر ىلع هلاصتاب موكحم وهف « امهنيب نكم ءاقللاف ؛ نميلاب ذاعم مايأ

 . ءاقللا ققحت نم دب ال هنأ ؛ يراخبلا ئأر يذمرتلا يأر نأكو : تلق
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 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح - 056 5 ةاكزلا باتك 3
0 |< 00 

 عمجم وهو « ركذ ام اهباصن نأو « رقبلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو
 نيرمألا يف هيلع

 ام ىلع رقبلا ةاكز يف ةنسلا نأ ءاملعلا نيب فالح ال : ربلا دبع نبا لاقو

 . هيلع عمجملا باصنلا هنأو « ذاعم ثيدح يف

 يرهزلل فالخ هيفو . ءيش نيثالثلا نود اميف بجي ال هنأ ىلع ةلالد هيفو

 :نايرزيملا اعا نبإلا ىلع تاق اف سيح لك يف بجي :لاقف

 رقبلا نم نيثالث نود اميف سيل» : يور دق هنأبو « سايقلاب تبثي ال باصنلا
 . هديؤي داعم فروج موهفمف . دانسإلا لوهجم ناك نإو وهو ( عيش

 لاق : لاق مهنع للا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو - 5
 سا هاور «مههايم ىلع نيملسملا باند ذخؤُت» : للك هللا لوسر

 . (مهرود يف الإ مهئاقدص ذخؤت ال» : دواد يبألو

 لوسر لاق : لاق مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)
 : (دواد يبألو « دمحأ هاور . «مههايم ىلع نيملسملا تاقدص ذخؤئ» : قلي هللا

 : («مهرود يف الإ مد دو الد ا بيعش نب ورمع ثيدح نم

 ‹ بنج الو بلج اال» : اضيأ ورمع ثيدح نم ظفل يف دواد. يبأو يئاسنلا دنعو

 لب ؛ قدصملا ىلإ ةيشاملا بلجت ال : یا٤ «مهرود يف الإ يات ذخؤت الو

 ىصقأب قدصملا نوكي ثيح هنأ : بنج ال : ىنعمو . لاملا برل ىتأي يذلا وه

 هجرخي رخآ ريسفت هيفو « كلذ نع ىهنف « هيلإ بنجتف ةقدصلا باحصأ عضاوم

 ( . بابلا اذه نع
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٥ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 ذحخأيف « لاملا بر ىلإ ىتأي يذلا وه قدصملا نأ ىلع تلد ثيداحألاو

 . ةقدص لكل ماع دواد يبأ ظفلو « ةيشاملا ةاكزب صاخ دمحأ ظفلو . ةقدصلا

 اذإف ؛ نوضغبم بكر مكيتأيس» : اعوفرم كيتع نب رباج نع دواد وبأ جرخأ دقو

 نإو ‹ مهسفنألف اولدع نإف , نوغتبي ام نيبو مهنيب اولخو مهب اوبحرف مكوتأ

 لهأب نولزني مهنأ لدي اذهف «مهاضر مكتاكز مامت نإو « مهوضرأو اهيلعف اوملظ
 ىتأ : لاق سنأ ثيدح نم دمحأ دنعو ‹ مهوملظ نإو مهنوضري مهنأو « لاومألا

 تئرب دقف « كلوسر ىلإ ةاكزلا تيدأ اذإ « هللا لوسر اي : لاقف ميمت ينب نم لجر

 جرخأو ؛ «اهل دب نم ىلع اهمثإو اهرجأ كلو < معن» : لاق ؟هلوسرو هللا ىلإ اهنم

 بارعألا نم سان ناوج يف ؛ (مكق دصم اوضرأ» عو رباج ثيدح ملسم

 : يراخبلا ىف نأ الإ « اننوملظيف اننوتأي نيقدصملا نم ًاسانأ نإ : اولاقف ٍةِكي هوتأ

 هذه نيبو هنيب عمجو ‹« قدصملا هيطعي الف « هيلع بجو ام رثكأ لئس نم نأ

 هذهو « ليوأت ريغ نم بجاولا ىلع ةدايزلا بلطي ثيح كلذ نأ ثيداحألا

 . ًاملاظ لاما بحاص هآر نإو « ًالوأتم اهبلط ثيح ثيداحأللا

 سلال غال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا ْنَعَو _ ٥

 يف سيل» : ملسملو  يراخُبلا هور . «ةقدّص هسرف الو هدّْبَع يف ملسملا ىلع

 . «رطفلا ةقدّص الإ ةقدص دبعلا

 ىلع سيل» : قالك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 يب أ ةياور نم يأ : (ملسملو « يراخبلا هاور . «ةقدص هسرف الو هدبع يف ملسملا

 ال هنأ ىلع صن ثيدحلا : «رطفلا ةقدص الإ ةقدص دبعلا يف سيل» ةريره



 ةديح نب ةيواعم ثيدح ه5 ةاكزلا باتك - ٤

 . بوكرلاو ةمدخلل ناك اميف عامجإ وهو « ليخلا الو ديبعلا يف ةاكز

 اوجتحاو « ليصافتو ةيفنحلل فالخ اهيفف جاتنلل ةدعملا ليخلا امأو ٠

 ينطقرادلا هجرخأ . «مهارد ةرشع وأ رانيد ةمئاس سرف لك يف» : ثيدحب

 هذه تقفتاو « حيحصلا يفنلا ثيدح مواقي ال هنأب بيجأو . هافعضو يقهيبلاو

 : ثيدحلا ةريره وبأ ىورف ؛ كلذ يف ةباحصلا رواشتف « ناورم نمز يف ةعقاولا

 ام : تباث نب ديزل ناورم لاقف ‹ «ةقدص هسرف الو هدبع يف لجرلا ىلع سيل»

 دانا لوس ےک هک | تاره نم اخ ةريره وبا لاقف ؟ديعص انآ الوقت
 لاقف ! ديعس ابأ اي لوقت ام : لوقي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 اهلسن بلطي رجات امأف ؛ يزاغلا سرفلا هب دارأ امنإ ؛ ال هللا لوسر قدص : دي

 . مهارد ةرشع وأ رانيد سرف لك يف : لاق ؟مك : لاقف ٠ ةقدصلا اهيفف

 نأب بيجأو « ةراجتلل تناك ولو « ليخلا يف ةاكزلا بجت ال : ةيرهاظلا تلاقو

 ؛ عامجإلا فيك : تلق . رذنملا نبا هلقن امك؛ عامجإلاب ةبجاو ةراجتلا ةاكز

 | ظ !؟ةيرهاظلا فالخ اذهو

 لوسر لاق : لاق مهنع هللا يضر هدج ْنَع هيبأ ْنَع ميكح نب زهَب نعو 7
 ال . نوُبَل تْنِب نيعبزأ يف لبإ ةمئاس لك يف» : مّلسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا
 اهو ذخآ اًنإف اهَعَنَم رمو « اهرْجَأ هل اهب ارجتُوُم اهاطغأ ْنَم , اهباسح رع ّلبإ قّرفُت
 دمج اورو يعاين دمحم لآل لحي ال ءانّبر تامزع نم ةمْزَع ؛ هلام رطشو

 . هتوش * ىلع ٤ هب لوفلا يعفاشلا قلعو « مكاحلا هححصو « يئاسنلاو دواد وبأو

 ةيواعم نبا : (ميكح نبا) يازلاو ءاهلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : (زهب نعو)

 نك



 ةديح نب ةيواعم ثيدح 15 ( ةاكزلا باتک : 

 ؛ يريشقلا « ةلمهملا لادلا حتفو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب ؛ ةَديَح نبا

PETEيو ا ا  
 وه : : متاح وبأ لاقو ‹ ةقث زهب نود نم ناك اذإ حيحص دانس | : ةمجرتلا هذه يف نيعم

 د نيا ا ی یک قيل

 «ةديح نب ةيواعم نع : (مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع) طق ملاع هكرت

 ةمئاس لك يف» : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق) یباحص

 تس نم بهجت نوبللا تنب نأ سنأ ثيدح ىف مدقت : (نوُبل تنب نيعبرأ يف لبإ

 ‹ نوبل تنب نيعبرألا يف بجي هنأ ىلع قدصي وهف « نيعبرأو سمخ ىلإ نيثالثو
 ثيدح وهو « حيرصلا قوطنملا هضراع هنأل ؛ ًاناصقنو ةدايز حرطم انه ددعلا موهفمو

 هريغ كلم نع هكلم قرفي ال كلاملا نأ : هانعم : (اهباسح نع ّلبإ قّرفت ال) سنأ

 رجألل ادصاق يأ : (اهب ارجتؤم اهاطعأ نم) مدقت امك ؛ نيطيلخ اناك ثيح

 هعفر زوجي : (ةمزع ؛ هلام ّرطشو اهوذخآ انإف اهعنم نمو « اهرجأ هلف) اهئاطعإب

 : لثم . هسفنل دكؤم ردصم وهو ةيردصملا ىلع هبصنو « فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع
 ينس ا ويس بم مهرد فلأ يلع هل

 نم) ضورفم بجاو هنأل ؛ هيف دجب كلذ ذخأ نأ ينعي د ؛رمألا يف دجلا : ةمزعلاو

 ‹ يئاسنلاو دواد وبأو e (ءيش اهنم دمحم لآل لحي ال ءانّبر تامّرع

 ثيدحلا اذه : لاق هنإف : (هتوبث ىلع هب لوقلا يعفاشلا قلعو « مكاحلا هححصو

 - ًازهب ينعي ۔ ناك : نابح نبا لاقو « هب انلقل تبث ولو « ثيدحلاب ملعلا لهأ هتبغي ال

 هيف هللا ريخختسا نم وهو « «تاقثلا» يف هتلخدأل ثيدحلا اذه الولو اريثك عيطخي

 هنأ رهاظلاو ء اهعنم نم ًارهق ةاكزلا مامإلا ذخأي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
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 ةديح- نب ةيواعم ثيدحم ه5 ةاكزلا باتك ۔ ٤

 طقف رجألا هتاف نإو ‹ هيلع يه نم ئزجت اهنأو ةيفاك مامإلا ةين نأ هيلع عمجم

 . بوجولا هنع طقس

 دارملاو « «اهو ذخخأ» يف بوصنملا ريمضلا ىلع فطع وه «هلام رطشو» : هلوقو

 جارخإ هعنم ىلع لاملا نم ءزج ذخأب ةبوقع كلذ نأ هرهاظو . ضعبلا رطشلا نم

 . خسنلا ىلع ًاليلد خسنلا يعدم مقي ملو « خوسنم كلذ نإ : ليق دقو « ةاكزلا

 ظ : «حرشلا» يف اهركذ ؛ رخأ ثيداحأ همدع ىلع لد لب

 نأل ؛ لاملاب ةبوقعلا زاوج ىلع زهب ثيدح يف ليلد ال هنإ : فنصملا لوق امأو

 هلام لعج : يأ ؛ لوهجملل ينبم لعف : نيشلا مضب ؛ «هلام رطشو» : ةياورلا

 هعنمل ةبوقع ؛ نيرطشلا ريخ نم ةقدصلا ذخأيو قدصملا هيلع ريختيو « نيرطش
 امنإ ةياورلا ظفل يف يوارلا طلغ : يبرحلا لاق : هظفل ام «ةياهنلا» يفو : تلق . ةاكزلا

 ىلإو « فنصملا هركذ ام رخآ ىلإ . . . نيرطش هلام لعج : يأ ؛ «هلام رطشو» يه

 «هيشاوح» ىف انركذو « هلئاسر e يفو ٠ هيف «راهنلا ءوض» بحاص حنج هلثم

 نيرطشلا ريخ نم ذخألا ذإ ؛ لاملاب ةبوقعلا زاوج ىلع لاد اضيأ ةياورلا هذه ىلع هنأ

 .حراشلا تیأر مث . رايخلا ريغ طسولا بجاولا ذإ « بجاولا ىلع ةدايز ذخأب ةبوقع

 مث ‹ همالك ىلع فوقولا لبق «راهنلا ءوض يشاوح» ىف هانلق يذلا اذه ىلإ راشأ

 كلت ىلع  هنإ : لاق نم ىلع ادر ؛ هنيعب هانركذ ام ركذ ةليوط ةدم دعب يوونلا تيأر

 نم ذخأو قدصملا ريخت اذإ : هظفلو ؛ لاملاب ةبوقعلا زاوج ىلع هيف ليلد ال  ةياورلا

 زب ثيدح نأ الإ «لاملاب ةبوقع يهو بجاولا ىلع ةدايز ذخأ دقف « نيرطشلا ريخ

 . هريغ ال ةاكزلا عنام يف , اهصوصخب ةبوقعلا هذه ىلع الإ لدي الف « حص ول اذه

 مهم



 يلع ثيدح 0 ةاكزلا باتك  ؛

 ال ءًافرصمو ًاذخأ اهمكحب همكح : يأ « هلك ةاكز نوكي ذوخأملا رطشلا اذهو

 ريغو « هتلع ىلع صن الو « سايقلاب قحلأ هنأل ؛ كلذ يف اهريغ ةاكزلاب قحلي
 ملسملا لام ةمرح ترّرقت دقو اميس ؛ هب لمعي ًانظ ديفي ال ةلعلا ةلدأ نم صنلا

 الو ‹ عطاق ليلدب الإ هنم ءيش ذخأ لحي ال ءهمد ةمرحك ةيعطقلا ةلدألاب

 هب ذخؤي فيكف « نظلا الإ ديفي ال يداحآ زهب ثيدح ىف دراولا اذه لب ؛ ليلد

 ا طفلا ىلع غدو

 ‹ ةبوقعلا يف لاومألا ذخأ يف ءراصعألا هذه يف رمألا لهأ لسرتسا دقلو

 نم نوفرعي ال لاهجب تايالولا طانت تراصو « عرشلاو لقعلا هركني ًالاسرتسا

 هيلع مهل نم لك نم لاما ضبق الإ مهمه سيلف ؛ رمألا نم الو « ائيش عرشلا
 بسكو « مهتاوقأو مهتاجاح يف هنوفرصيو ! ًابيدأتو ابدأ : هنومسيو « ةيالو
 ! نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ؛ ناطوألا يف نكاسملا ةرامعو « نايطألا

 نم مهنمو . ًالام هيلع ضبقيو ركسملا برش وأ ةقرسلا دح عيضي نم مهنمو

 باش هنكل « ةينيد ةرورض مرحم كلذ لكو ؛ لالا ضبقيو دحلا ميقيف امهنيب عمجي
 . ريطخلا رمألا يف رشلا دازف ريكنلا ءاملعلا كرتو « ريغصلا هيلع بشو ريبكلا هيلع

 ءاش نإ ىفوتسم مكحلا اذه ىف مالكلا ىتأي «دمحم لآل لحت ال» : هلوقو

 . ىلاعت هللا

 كل تناك اذإ» : چ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نعو - ۷

 ىتح ءىش كيلع سيلو « مهارد ةسمخ اهيفف  ٌلْوَحلا اهيلع لاحو مهرد اتئام

 داز امف :رانيد فْصن اهيفف ‹ لوحلا اهّْيَلَع لاحو ًارانيد نورشع كل نوكي

۳0۹ 
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 دواد وبأ هاور «لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف يلوا كلذ باسحببف

 . هعفر يف فلتخا دقو « ْنَسَح وهو

 اتئام كل تناك اذإ» : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىلع نعو)

 كيلع سيلو) اهرشع عبر : (مهارد ةسمخ اهيفف « لوحلا اهيلع لاحو مهرد
 « لوحلا اهيلع لاحو ًارانيد نورشع كل نوكي ىتح) بهذلا يف يأ : (ءيش

 لوحي ىتح ةاكز لام يف سيلو « كلذ باسحبف داز امف «رانيد فصن اهيفن

 ثيدحلا جرخأ : (هعفر يف فلتخا دقو « نسح وهو دواد وبأ هاور . «لوحلا هيلع

 ؛ «كلذ باسحبف داز امف» : هلوق الإ ءروعألا ثراحلا ثيدح نم اعوفرم دواد وبأ

 : هلوق الإو « هلي ىبنلا ىلإ هعفري وأ « كلذ باسحبف : لوقي ًئلعأ يردأ الف : لاق

 هعفر يف نأ دواد 8 مالك دافأف . ىهتنا . هرخآ ىلإ ۰۰ ةاكز لاملا يف سيل»

 . هتلع نّيبو « لولعم هنأ ىلع «صيخلتلا» يف فنصملا هبنو « ًافالتخا هتلمجب

 ال» : ظفلب ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم ىرخألا ةلمجلا ينطقرادلا جرخأ هنكلو

 : اعوفرم ةشئاع نع اضيأ ىرخأو « «لوحلا هيلع لوحي ىتح ئرما لام يف ةاكز
 . اهنع ىرخأ قيرط هلو« «لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لاملا يف سميل»

 فالخلا اغنإو « عامجإ وهو « مهرد اتئام ةضفلا باصن نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 يفشي اب تأي ملو« «حرشلا» يف هدرس ًاريثك ًافالخ هيف نإف مهردلا ردق ىف

 ‹ قيناود ةتس مهرد لك نأ «يريمدلا حرش)» يفو « هردق ىف هيلإ سفنلا نكستو

 بكب الو ةيلهاج يف ريغتي مل لاقثملاو « ليقاثم ةعبس مهارد ةرشع كو

 . اذه ىلع نوملسملا عمجأو

۳۹۰ 



 يلع ثيدح _ ۷ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 ةدوجوملا شورقلا نم ةضفلا اصن نأ ليوط ثحب دعب «رانملا» يف ررقو

 ىلعو « رشع ةعبرأ ةيعفاشلا يأر ىلعو « أشرق رشع ةثالث ةيوداهلا يأر ىلع

 . اليلق ديزتو نورشع ةيفنحلا يأر

 ةيفنحلا دنع نورشعو « رمحأ رشع ةسمخ ةيوداهلا دنع بهذلا اصن نأو

 . بيرقت اذهو : لاق مث

 . عامجإ وهو ءرشعلا عبر مهردلا ىتئاملا ةاكز ردق نأ : هيفو

 ىلعو « ًافالخ هعفر يف نأ تفرع دق ؛ «كلذ باسحبف داز امف» : هلوقو

 يورو « ءاملعلا نم ةعامج كلذب لاقو « دئازلا يف بجي هنأ ىلع لديف هتوبث

 ‹ ةضفلاو بهذلا نم باصنلا ىلع داز ام : الاق امهنأ رمع نبا نعو ىلع نع

 م اطير KER عبر  دئازلا : يأ  هيفف

 ىلع «ةق دص قاوأ سمخ نود اميف سیلو» : ظفلب ىتآلا رباج ثيدح نولمحي

 اذهو « امهنم باصن ىلإ ةفاضم تناك اذإ ال « امهنم باصن نع تدرفنا اذإ ام

 . ةضفلاو بهذلا ف فالخلا

 ام اولمحو . ها . ا ساق لأب ET شوا ةه

 الو رمت نم قاسوأ ةسمخ نود اميف سيلو» : ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم ىتأي

 . نيدقنلا ىف هانمدق يذلا مهنع هللا ىضر رمع نباو

 مكح هيف « «ًارانيد دورشع كل نوكي ىتح ءىش كيلع سيلو» : هلوقو

8١ 
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 ًاضيأ وهو «رانيد فصن اهيفو راند نورت هن اورج هتاكر ندقو هالا اضن
 ثيدح يفو « نيبورضم ريغ وأ نيبورضم : : بهذو ةضف لكل ماع وهو « اهرشع عبر
 ىتح ةاكز قرولا يف رعي الو) : هيفو - ينطقرادلا هجرخأ - اعوفرم ديعس يبأ

 نود اميف سيل» : اعوفرم رباج ثيدح نم اه جرخأو « «قاوأ سمخ غلبي

 ظ د قرولا نم قارا نخ
 ضرف : لاق هنأ يعفاشلا نع فنصلا لقنو « ثيدحلا اذه هيفف بهذلا امأو

 امإ « ةقدص بهذلا ىف هدعب نوملسملا ذخأف ؛ ةقدص قرولا يف الكب هللا لوسر
 بهذلا يف كلي يبنلا نع تبثي مل : ربلا دبع نبا لاقو . ًاسايق امإو انغلبي مل ربخب
 دواد وبأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا اذه ركذو ‹ تاقثلا داحألا لقن ةهج نم ءيش

 ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو# : ىلاعت هلوق نكل : تلق . ينطقرادلا هجرخأو

 : هلل ًاقح بهذلا يف نأ ىلع هبنم « ةيآلا [.؛ : ةبرتلا] 4هللا ليبس يف اهنوقفني الو
 يبأ ثيدح نم هيودرم نباو متاح يبأ نباو رذنملا نباو دواد وبأو يراخبلا جرخأو
 ةالك هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 . اهتاكز وه اهقحف ؛ ثيدحلا « «هيلع يمحأو حئافص ةمايقلا موي هل تلعج الإ

 . «روثنملا ٌردلا» يف اهدرس ؛ ًاضعب اهضعب ّدشي ثيداحأ ةدع بابلا يفو

 يفو « شغلا نم نيصلاخ انوكي نأ نم ةضفلاو بهذلا باصن يف دب الو
 « صيخلتلاو برضلا ةرجأ لثاي شغلا ناك اذإ هنأ «جاهنملا» ىلع «يريمدلا حرش»

 . اهنم جارخإلا ىلع سانلا لمع هبو « هب حماستيف

 لوق وهو« لوحلا هيلع لوحي ىتح لاملا يف ةاكز ال هنأ ىلع ثيدحلا لدو

 . اهقح يدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام» :

 ضخ
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 ؛ دوادو لآلا ضعبو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجل فالخ هيفو «ريهامجلا

 ؛«رشعلا عبر ةقرلا يفو» : ثيدح قالطإل ؛ لوحلا طرتشي ال هنإ :اولاقف

a a,مورو فها  O 

 ةاكز الف الام َدافتسا نم : امهنع هللا يضر رّمع نبا نع يذمرتللو 0۸

 . هفقو حجاّرلاو . لوحلا هْيَلَع لوحي ىتح هيلع

 هيلع ةاكز الف الام دافتسا نم : امهنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتللو)

 ؛ عفرلا مكح هل نأ الإ : (هفقو حجارلاو) ًاعوفرم هاور : (لوحلا هيلع لوحي ىتح
 ‹ مهريغو ةعبرألا ءافلخلا نع ةحيحص راثآ هديؤتو « هيف داهتجالل حرسم ال ذإ

 . اهجارخإب ةردابملا يغبنيف لوحلا هيلع لاح اذإف

 او اعرف اع خي داعب وف خيراتلا يف يراخبلاو يعفاشلا جرخأ دقف

 دق نوكي» : دازو يديمحلا هجرخأو . «هتكلهأ الإ « طق الام ةقدصلا تطلاخ

 نبا لاق . «لالحلا مارحلا كلهيف ؛ اهجرخت الف ةقدص كلام يف كيلع بجو

 . نيعلاب .ةاكزلا قلعت ىري نم هب جتحا دق : «ىقتنملا» 5 ةيميت

 ةاور . ةقدّص لماوعلا رقّبْلا يف سّيّل : لاق ُهْنَع هللا يضر يلع ّْنَعَو - 8

 . ًاضيأ هفقو حِجاّرلاو « ينطقرا دلاو دواد وبأ

 دواد وبأ هاور . ةقدص لماوعلا رقبلا يف سيل : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)

 نع يليفنلا هاور : يقهيبلا لاق : فنصملا لاق : (اضيأ هفقو حجارلاو « ينطقرا دلاو

 لماوعلا رقبلا يف سيل : ظفلب فنصملا هركذ هنأ الإ « هعفرو هفقو يف كشلاب ريهز
 , كورتم هيفو ؛ ينطقرادلل هبسنو « سابع نبا ثيدح نم باتكلا ظفلب هاورو « ءيش

 صحو
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 الإ رباج ثيدح نم هجرخأو « مالسلا هيلع ىلع ثيدح نم ؛ ينطقرادلا هجرخأو

 . هدانسإ يقهيبلا فعضو . «ةقدص ةريثملا رقبلا يف سيل» : ظفلب هنأ

 تناك ءاوس هرهاظو « ءىش لماوعلا رقبلا يف بجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 يف لبإلا يفو « يراخبلا يف منغلا يف ف موسلا ةيطرش تتبث دقو « ةفولعم وأ ةمئاس

 . امهب رقبلا تقحلأو : يريمدلا لاق . يئاسنلاو دواد يبأ دنع زهب ثيدح

 يضر ورْمَع نب هللا دبع هاج ْنَع هيبأ ْنَع بيعش نب ورْمَع نَعَو 0
 يلو ْنَم» : لاق مّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت للا ىلص هللا لوسر نأ : مم

 يذمرتلا اور «ةق دملا ُهَّلَكأت ىتح هكرتي الو هل رجََيلَف لام هل اميتي

E 

 : مهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)
 . لام ُهل ًاميتي يلو ْنم» : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر نأ
 هدانسإو « ينطقرا دلاو يذمرتلا ُهاور . «ةقدّصلا ُهَلكأت ىتح هكرتي الو هل ٌرِجَنَيل

 ةياورو «. فيعض ىنثملاو ؛ يذمرتلا ةياور يف حابصلا نب ىنثملا هيف نأل : (فيعض
 فنصملا لاق نكلو ؛ كورتم ؛ يمرزعلاو ؛ فيعض ؛ ىلع نب لدنم اهيف ينطقرادلا

 اوغتبا» : قي هلوق وه : (يعفاشلا دنع لسرم دهاش) ورمع ثيدحل يأ : (هلو)

 نب سنوي نع جيرج نبا ةياور نم هجرخأ . «ةاكزلا اهلكأت ال ؛ ماتيألا لاومأ يف

 ةاكزلا باجيإ يف ةحيحصلا ثيداحألا مومعل يعفاشلا هدكأو « ًالسرم كهام

 نعو « ًافوقوم ورمع نبا نعو سنأ نع ًاضيأ ورمع ثيدح لثم يور دقو « ًاقلطم
 يبأ لآل تناك : لاق عفار يبأ ثيدح نم ينطقرادلا جرخأ هنإف ؛ مالسلا هيلع يلع

 ضع
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 ةاكزلا عم اهوبسحف « صقنت اهودجو مهيلإ اهعفد املف « ىلع دنع لاومأ عفار

 نعو !؟هيكزأ ال لام يدنع نوكي نأ نورت متنك : لاقف اّيلع اوتأف ةمات اهودجوف

 . اهرجح يف اوناك ماتيأ ةاكز جرخت تناك اهنأ :  «أطوملا» يف كلام هجرخأ  ةشئاع

 ىلع بجيو . فلكملاك يبصلا لام يف ةاكزلا بوجو ىلع ةلالد لكلا يفف

 دعب يبصلا هجرخي هنأ دوعسم نبا نع يورو « روهمجلا يأر وهو ؛ جارخإلا هيلو

 مومعل ؛ هلام نم رشعلا جارخإ همزلي هنأ ىلإ ةعامجو سابع نبا بهذو « هفيلكت
 نأو « هيف ةلالد ال هنأ ىفخي الو : تلق . «ملقلا عفر» : ثيدحل ؛ هريغ ال هتلدأ

 . هوحنو «رشعلا عبر ةقرلا يف» : ثيدحك ؛ هريغ يف لصاح ًاضيأ رشعلا يف مومعلا

 هللا لوسر ناك : لاق امُهْنع هللا يضر ىفْوَأ يبأ نب هللا دبع ْنَعَو ه١
 . هيلع َقفتُم . «مهيلع لص « مُهِللا» : لاق « ٌمِهَمَقدصب موق هاتأ اذإ هك

 لكك هللا لوسر ناك : لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع نعو)

 هنم اذه : (هيلع قفتم . «مهيلع لص « مهللا» : لاق مهتق دصب موق هاتأ اذإ

 ىلإ (ةقدص مهلاومأ نم ذخ# : ىلاعت هلوقل ًالاثتما ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 اهظفلب اهلعفف « مهيلع ةالصلاب هللا هرمأ هنإف ؛ 0+ : ةبوتلا] 4مهيلع لصو# : هلوق

 امك ؛ ةكربلاب مهل اعد هنأ درو دقو , «نالف يبأ لآ ىلع لص « مهللا» : لاق ثيح

 . «هلهأ يفو « هيف كراب , مهللا» : ةاكزلاب ثعب لجر يف لاق هنأ يئاسنلا هجرخأ

 يف رمألا نم هذخأ هنأك ؛ مامإلا ىلع كلذ بوجوب ةيرهاظلا ضعب لاقو

 ةيآلا يف لومحم رمألاف « لقني ملو ؛ ةاعسلا هلي هملعل بجو ول هنأب درو « ةيآلا

 . مهل نكس هتالص يذلا هنإف ؛ ب هب صاخ هنأ ىلع

۳٥ 



 ىلع ثيدح _ ۲ ظ ةاكزلا باتك - ٤

 قدصملا وعدي هنأو « ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلا زاوج ىلع ثيدحلاب لدتساو

 كالا 5ر اھ تأ نا ماعلا اذهب

 ؛ هل وعدملا بسحب فلتخي هنأ الإ ءاعدلا ةالصلا لصأ : ىباطخلا لاقو

 ةدايزب هل ءاعد هيلع مهتالصو « ةرفغملاب مهل ءاعد هتمأ ىلع 5 يبنلا ةالصف

 . هريغب قيلي ال ناك كلذلو ؛ ىفلزلاو ىبرقلا

 فالك يبنلا لأس ُهنع هللا يضر سابعلا نأ : مالسلا هيلع يلع ْنَعَو
 . مكاحلاو يذمرتلا هاور . كلذ يف هل صخرف « لحت نأ لبق هتق دّص ليجعت يف

 يف لي يبنلا لأس هنع هللا يضر سابعلا نأ : مالسلا هيلع يلع نعو)

 : (مكاحلاو يذمرتلا هاور . كلذ يف هل صخرف « لحت نأ لبق هتقدص ليجعت

 ظ . سابع نبا نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق

 نم ةفئاط ىأرو « اهلحم لبق ةاكزلا ليجعت يف ملعلا لهأ فلتخا دقو : لاق

 لبق اهلجع نإ : ملعلا لهأ رثكأ لاقو . نايفس لوقي هبو ؛ اهلجعي الأ ملعلا لهأ

 ٠ «ننسلا» باحصأو دمحأ ثيدحلا ىور دقو « ىهتنا . هنع تأزجأ ءاهلحم

 .نأ لبق سابعلا لام ةقدص فلست للي هنأ يور : يعفاشلا لاق : لاقو يقهيبلاو
 دضتعم وهو ؛ ثيدحلا اذه كلذب ىنع : يقهيبلا لاق ؟ال مآ تبثأ يردأ الو « لحت

 انجتحا انك انإ» : لاق ةالكك ىبنلا نأ : مالسلا هيلع ىلع نع يرتخبلا قنا ثيدحيب

 . نم اذه درو دقو . عطقنم هنأ الإ تاقث هلاجرو « «نيماع ةقدص سابعلا انفلسأف

 تفلتخاو . نيماع ةاكز سابعلا نم مدقت غي هنأ لدي اهعومجم ظافلأب قرط

 a وأ كلذ فلتسا وه له ؛ تاياورلا

0 



 رباج ثيدح هال؟ ةاكزلا باتك 3

 يدمرعلا هلاق امك رك الا يفد ةيلإو هاكر لا ليجعت ارج ىلع يلو وهو
 ةياصولاب فرصتملا نم حصي الو « كلاملاب هزاوج صوصخم هنكلو « هريغو

 لوحي ىتح ةاكز ال هنإ» : ثيدحب ًاقلطم ليجعتلا عنم نم لدتساو « ةيالولاو

 . تمدقت ىتلا ثيداحألا هل تلد امك ؛ «لوحلا

 زاوج يفني ال اذهو « لوحلا هيلع لوحي ىتح بوجو ال هنأ باوجلاو

 . صنلا عم سايق ال هنأب بيجأو ؛ تقولا لبق ةالصلاك هنأبو . ليجعتلا

 نود اميف سّيل» : لاق هي للا لوُسر نع ُهنع هللا يضر رباج ْنعو - ۷۴

  ةقدص لبإلا نم ِدْوَذ سْمَح نود اميف سلو « ةقدّص قرولا نم قاوأ سمح

 . ملسم ةاور . «ةقدص رمثلا نم قسْؤأ ةسمخ نود اميف سيو

 سمخ نود اميف سيل» : لاق هي هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج نعو)

 حم اکو اھا هريغ يفو ؛  ءايلاب «يقاوأ» : ملسم ىف عقوو : (قاوأ

 نم) ةغللا لهأ هب ! حرص امك ؛ ناهجولا امهعمج يف زوجيو ؛ ةيقوأ عمج هنإف

 9 اف ا ااا كو اه كو والا حتفب : (قرولا

 ام يه ؛ ةلمهملا واولا نوكسو ةمجعملا لاذلا حتف : (دوذ سمخ نود اميف سيلو

 ديف سيلو «ةقدص) ظل نمل دحاو 9 : (لبإلا نم) رشعلا ىلإ ثالثلا نيب

 . (ملسم هاور . «ةق دص ) ميملاو ةحوتفم ةثلثملاب : (رمثلا نم قُسْوَأ ةسمخ نود

 تفرع دق ذإ  ءابصنألا نايب يف تفلس يتلا دادعألا ميهافم حرص ثيدحلا

 E e RR لس ا

 ةسمخ نود اميف بجاولا يفنب اذه فرع امنإو ؛ مدقتي ملف ماعطلا باصن امأو

1۷ 



 رمع نباو ديعس يبأ اثي دح ٥۷٥و 4 ش ةاكزلا باتك ۔ ٤

 . يفنلا موهفمب ةسمخلا يف بجي هنأ ؛ قسوأ

o۷4ةسمخ نود اميف سيلا : هنع هللا يضر ديعس يبأ ثيدح نم هلو -  
 . هيلع ٌقْفَتم ديعس يبأ ثيدح ٌلصأو . قدم هبت لورا رم قاس

 اميف سْيل» : هنع هللا يضر ديعس يبأ ثيدح نم) وهو ملسمل يأ : (هلو)

 لصأو . «ةقدص « بح الو) ةيقوفلا ةانثملاب : (رُمت نم قاسوأ ةسمخ نود

 ميهافم نم فلس ام ًاضيأ حيرصت ثيدحلا : (هيلع قفتم ديعس يبأ ثيدح

 . ءيش هيف مدقتي ملف رمتلا الإ ثيداحألا

 عاصلاو ؛ ًاعاص نوتس قسولاو ؛ اهرسكو واولا حتفب ؛ قسو عمج : قاسوألاو
 : يدوادلا لاق « ثلثو لطر : ّدملاو ؛ عاص ةئامثالث قاسوألا ةسمخل اف ؛ دادمأ ةعبرأ

 نيفكلا ميظعب سيل يذلا لجرلا يفكب تانفح عبرأ « فلتخي ال يذلا هرايعم
 كلذ تبرجو : لوقلا اذهل هتياكح دعب ا بحاص لاق . امهريغص الو

 . ىهتنا . ًاحيحص هتدجوف
 لبإلاو قرولا نم : ريداقملا هذه غلبي م اميف ةاكز ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ثلاثلا اأو ؛ نيلوألا يف قافتا وهو ٠ افيفختو هدابعب هللا نم افطل ؛ رمتلاو رمشلاو

 : هلوق وهو ؛ هدعب ثيدحلا نم هضراع ام ببسب ؛ فالخ هيفف

 8و يبتلا نع امُهْنع هللا يضر هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نعو هاله

 ؛ حضنلاب يقّنس اميفو ؛ ؛ رشُعلا « ًايرثع ناك وأ نويٌعلاو ءامّسلا تقس اميف» : لاق

 اميفو ءٌرْشُعلا «الْعَب ناك اذإ» : دواد يبألو « يراخُبلا ةاور . «رشُعلا فصن

 . «رشُعلا فصن . حضتتلا وأ يناوسلاب يقس

۳۸ 



 رمع نبا ثيدح هاله ةاكزلا باتك ٤

 هللا دبع : (امهنع هللا يضر هيبأ نع) رمع نب : (هللا دبع نب ملاس نعو)
 لط وأ درب وأ جلث وأ رطمب : (ءامسلا تقس اميف» : لاق قلي يبنلا نع) رمع نبا

 وأ) هل فارتغا ريغ نم ءاملا ةحاسإب اهنم ىقسي يتلا ةيراجلا راهنألا : (نويعلاو)

 لاق . ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو ءارلا رسكو ةثلثملا حتفو ةلمهملا حتفب : (ًايرثع ناك

 ءاملا ناك ثيح كلذو « ءاملا ىلع رثع هنأل ؛ هقورعب برشي يذلا وه : يباطخل ا

 هيفو ‹ يقس ريغ نم قورعلا ىلإ ءاملا لصيف هيلع سرغيف « ضرألا هجو نم ًابيرق
 اميف» : هلوق نم مدقتام هربخ أدتبم : (رشعلا) اهبرقأ هانركذ امو «رخأ لاوقأ

 : (حضنلاب يقس اميفو) بجي ركذ اميف : يأ ؛ فوذحم لعاف هنأ وأ « «تقس

 نم اهريغو رقبلاو لبإلا نم ةيناسلا : ةلمهم ءاحف داضلا نوكسو نونلا حتفب

 اذإ)) ملاس ثيدح نم : (دواد يبألو « يراخبلا هاور . «رشعلا فصن) لاجرلا

 ؛ ةلمهملا نيعلا مضو ةدحوملا حتفب وهو ؛ «ايرشع» : هلوق نع ًاضوع : (ًالْعَب ناك

 لخن لك هنأب هرسف ؛ نيعلا نكاس هنإ : «سوماقلا» يفو « «حرشلا» يف اذك

 هقورعب برشي يذلا لخنلا وهو « ءامسلا هتقس ام وأ« ىقسي ال عرزو رجشو

 نأو « رياغتلا ىلع هيلع هفطع لد : (حضتلا وأ يناوّسلاب يقُسس اميفو ؛ رشعلا)

 دارملاو « ةلآلاب لاجرلا حضنك ؛ اهريغب ناك ام حضنلاو « باودلا اهب دارملا يناوسلا

 . (رشُعلا فصن) ءانعو بعتب هيقس ناك ام لكلا نم

 ءا يقس ام نيبو « يناوسلاب يقس ام نيب ةقرفتلا ىلع لد ثيدحلا اذهو

 ام ضعب صقنف « ءانعلاو بعتلا ةدايز وهو ةحضاو هتمكحو « راهنألاو ءامسلا

 . هدابعب ىلاعت هللا نم ًاقفر ؛ بجي

۳۹۹ 



 رمع نبأ ثيدح 6 ةاكزلا باتك ٤

 ام ىلع« ةاكزلا هريشكو ضرألا تجرخأ ام ليلق يف بجي هنأ ىلع لدو 2

 يف ءاملعلا فلتخاو « ديبعس يبأ ثيدحو رباج ثيدحب ضراعم اذهو « ركذ
 1 كلذ ىف مكحلا

 مل اميف ةاكز ال هنأو « ملاس ثيدحل صصخم قاسوألا ثيدح نأ روهمجلاف

 . قاسوألا ةسمخلا غلبي

 لمعي لب صخي ال هنأ ىلإ ةفينح وبأو يلع نب ديز : مهنم ؛ ةعامج بهذو
 . هريثكو ضرألا تجرخأ ام ليلق يف بجيف ؛ همومعب

 نايبل درو حيحص ثيدح قاسوألا ثيدح نأل ؛ لوألا لوقلا لهأ عم قحلاو

 : دورو عم كلذ نايبل ؛ مهردلا يتئام ثيدح درو امك « ةاكزلا هيف بجت يذلا ردقلا
 ؛ ةاكزلا اهريثكو ةضفلا ليلق يف بجي هنإ : دحأ لقي ملو . «رشعلا عبر ةقرلا يف»

 ؛ تفرع امك باصنلا تغلب دق تناك اذإ اهنم ليلقلا يف بجي له ؛ فالخلا امنإو

 بجي سنجل اذه نأ نايبل الإ «رشعلا عبر ةقرلا يف» : ثيدح دري مل هنأل كلذو

 ؛ مهرد يتئا هل نييبتلا ثيدحلا ىلإ لوكومف هيف بجي ام ردق امأو « ةاكزلا هيف
 ةرشعلا نج سلا اذه ىف يأ : «رشعلا ءامسلا تقس اميف» : هلوق انه اذكف

 يف هلوق ًاحاضيإ هدازو ؛ قاسوألا ثيدح ىلإ لوكومف هيف بجي ام نايب امأو
 مهوتي ام عفدل الإ درو ام هنأك ؛ «ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : ثيدحلا

 اميف سيلو» : هلوق يف كلذ درو امك « «رشعلا ءامسلا تقس اميف» : مومع نم

 ناك . صاخلاو ماعلا ضراعت اذإ مث « «ةقدص « قرولا نم يقاوأ ةسمخ نود

 . لوصألا ىف لاوقألا رهظأ هنإف ؛ انه امك  خيراتلا لهج دنع صاخلاب لمعلا

۳۷۰ 



 ذاعمو يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح ةاكزلا باتك ٤
 ا ا ا

  - 0۷٦امُهّنع هلل يضر ذاعُمو يرعشألا ی ا نعو : 2

 | : ةَعبرألا فانصألا هذه ّنم الإ ةقدّصلا اوذخأت ال» : امُهَل لاق

 . مكاحلاو ئناربطلا ُهاور . (رمّثلاو بيبّرلاو ةطنحلاو

 ةللك يبنلا نأ : امهنع هللا يضر ذاعمو يرعشألا ىسوم يبأ نعو) ظ

 ةقدّصلا اوذخأت ال») مهنيد رمأ سانلا ناملعي « نميلا ىلإ امهثعب نيح : (امهل

 يناربطلا هاور 1 (رمتلاو بيبزلاو ةطنحلاو ريعشلا : ةعبرألا فانصألا هذه نم الإ

 يناربطلا یورو ٭ لصتم وهو < تاقث هتاور : يقهيبلا لاق . ينطقرادلاو 5 (مكاحلاو

 هذه ىف ةاكزلا قلك هللا لوسر نس اغنإ : رمع نع ةحلط نب ىسوم ثيدح نم

 . لسرم هنإ : ةعرز وبأ لاق . اهركذف ؛ ةعبرألا

 ‹ريغ ال ةروكذملا ةعبرألا ىف الإ , ةاكزلا بجت ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 : اهوحنو ةرذلا يف مهدنع بجي الو 2 لكمحا نع يورو « نيريس

 : ةدايز هيفو « ةعبرألا ركذف « هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح امأو

 لاق دقف ؛ اهركذب هجام نباو « «ةرذلا» ركذ نود نم ينطقرادلا هاور . «ةرذلا»

 هنإ : يقهيبلا لاق « ةرذلا ركذ اهيف ليسارم بابلا ىفو « هاو ثيدح هنإ : فنصلا

 هيف امو باتكلا ثيدح مواقت ال اهنأ رهظألاو ! لاق اذك ؛ ًاضعب اهضعب ىوقي

 . رصحلا نم

 يف تايتقالا عماجب ؛ ةروكذملا ةعبرألا ىلع سايقلاب ةرذلا يعفاشلا قحلأ دقو

 نمف « هيف بجت ال اهنإف ؛ تاعاجملا يف تاتقي امع رايتخالاب زرتحاو «رايتخالا

۳۷۲ 



 داعم ثيدح ۔ ۷ ةاكزلا باتك 5

 ال نمو ‹ تايتقالا ةلعلا نأ ىلع ليلدلا ماق نإ اذه همزل سايقلاب لمعلا هيأر ناك
 . هب لقي مل اليلد هاري

 ؛ ةلدألا مومعل ؛ ضرألا تجرخأ ام لك يف بهجت اهنأ ىلإ ةيوداهلا بهذو
 هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ بطحلاو شيشحلا الإ « «رشعلا ءامسلا تقس اميف» : وحن
 لاق . شيشحلا ىلع بطحلا اوساقو « «ثالث يف ءاكرش سانلا» : ملسو هلآو

 رهاظلاو « عيمجلا ىلع دراو - ىسوم يبأو ذاعم ثيدح : يأ  ثيدحلاو : حراشلا

 هنأ فرعي هبو « سايقلا الو مومعلا همواقي ال رصح هنأل : تلق . هب لاق نم عم

 هنأل ؛ دواد وبأ هجرخأ . ثيدحلا . «بحلا نم بحلا ذخ» : ثيدح همواقي ال

 نإ : «رانملا» يف لاقو ‹ ةعبرألا يف بوجولل نيرصاحلا عم اليلد حضوألاف ؛ مومع

 . اهريغ نم ذخؤي ال هنأ ىوقي يذلاو « اكرتو اذخأ طايتحا لحم ةعبرألا ادع ام
 « عطاق ليلدب الإ هنع جرخي الو « ملسملا لام ةمرح هب عوطقملا لصألا : تلق
 نالصألا ناذهو ‹ ةمذلا ةءارب لصألاف ًاضيأو « لصألا كلذ عفري ال روكذملا اذهو

 ةرذلا نم ذمخألا كرت الإ طايتحالا لحم سيلف ؛ امهمواقي ليلد امهعفري مل
 . هصيصخت تبث دق يذلا « مومعلا درجم الإ هب تأي مل ام ؛ اهريغو

 خيطبلاو ءاثقلا اًمأف : لاق هنع هللا يضر ذاعُم نع ينطقرا دللو
 . فيعض هدانسإو . اک هللا لوسر هلع اقع دقف بَصقلاو ُناَمُرلاَ و ر

 نامرلاو خيطبلاو ءاثقلا امأف : لاق هنع هللا يضر ذاعم نع ينطقرا دللو)

 لوسر هنع افع دقف) ًاعم ةمجعملا داضلاو ةلمهملا داصلاو فاقلاب : (بصقلاو
 حتفب - يمرزعلا هللا ديبع نب دمحم هدانسإ يف نأل : (فيعض هدانسإو . اک هللا

 ضف



 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح 4 ةاكزلا باتك ۔ ٤

 طخب «مارملا غولب يشاوح» يف اذك ؛- ءارلا حتفو يازلا نوكسو ةلمهملا نيعلا

 ثيدح نم ينطقاردلا يف يذلاو « هللا همحر لضفملا نب ميهاربإ نب دمحم ديسلا

 تابن نع ورمع نب هللا دبع لس : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 نم يذلا اذهف . ةاكز لوقبلا يف سيل : لاقف «رايخلاو ءاثقلاو لقبلا : ضرألا
 لاقف « باتكلا يف يتلا ذاعم ةياور امأو « ىمرزعلا هللا ديبع نب دمحم ةياور

 يف رصحلا هدافأ دق 57 نأ الإ« عاطقناو 55 اهيف : «صيخلتلا» يف فنصملا

 تاوارضخلا يف سيل» : ثيدحو « لوألا ثيدحلا يف ةروكذملا ءايشألا ةعبرألا

 . داعمو ةحلط نب ىسوم قيرط رع اغفر ينطقرادلا هجرخأ . «ةق دص

 ةحلط نب ىسوم ثيدح نم لسرملا وه امنإ « هعفر حصي مل : يذمرتلا لوقو
 ام لوبق ليسارملا لبقي نم مزلي ؛ لدع يعبات ةحلط نب ىسومف ؛ قلي ىبنلا نع
 . هلسرأ

 . تاتقي الو

 هللا لوسر انرَمأ : لاق ُهنع هللا يضر ةمّْئَح يبأ نب لّهس ّْنعو - ۸
 اوعدق ثلثلا اوُعدت مل ُنِإف ثلثلا اوُعَدو Ee متصرخ اذإ» : غي

 . مكاحلاو نابح نبا هو ةا نبا الإ ‹ ةسمخلا اور . «عبرلا

 نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : (هنع هللا يضر ةّمثَح يبأ نب لهس نعو)

 لهأل : (ثلثلا اوعدو اوذخف متصرخ اذإ» : غي هللا لوسر انرمأ : لاق) ةثلثملا

 ‹ هجام نبا الإ ‹ ةسمخلا هاور . «عبرلا اوعدف ثلثلا اوعدت مل نإف) لاملا

 ضفتي



 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح ( ةاكزلا باتك - ٤

 ‹ ناطقلا نبا لاق امك ؛ لاحلا لوهجم هدانسإ يف (مكاحلاو نابح نبا هححصو

 ىلإ راشأ هنأك ؛ هب رمأ رمع نأ ؛ هتحص ىلع قفتم دهاش هل : مكاحلا لاق نكل

 : صراخلل لوقي ناك رمع نأ : ديبع وبأو ةيبش يبأ نباو قازرلا دبع هجرخأ ام
 : ًاعوفرم رباج نع ربلا دبع نبا جرخأو عقي ام ردقو نولكأي امردق مهل عد
 . ثيدحلا , «ةلكألاو ةيطولاو ةيرعلا لاملا يف نإف ؛ صرخلا يف اوففخ»

 وأ ثلثلا كرتي نأ : امهدحأ : نيلوق ىلع ثيدحلا ىنعم يف فلتحخا دقو

 . رشعي نأ لبق رمثلا سفن نم كلذ كرتي نأ : امهيناثو . رشعلا نم عبرلا

 ىلع هسفنب وه اهقرفيل ؛ اهعبر وأ ةاكزلا ثلث عدي نأ : هانعم : يعفاشلا لاقو

 يف لاق . صرخي الو نولكأي ام ردق هلهألو هل عدي : ليقو . هناريجو هبراقأ

 يف فيفختلا وهو ؛ رباج ةياور هب تحرص ام ىلإ عوجرلا ىلوألاو : «حرشلا»

 كردت ال دق ةروكذملا رومألا نإف ؛ ثلثلا وأ عبرلا ردق رشعلا نم كرتيو ٠ صرخلا

 ظ . ةاكزلا اهيف بجت الف داصحلا

 ا ا ار ةه فاو ىلع راس دلا نإ + م الا
 ترج دق هنأل ؛ «ةقدص تاورضخلا يف سيل» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل

 اومعطيو « هلايعو وه لكأي نأ حالصلا لامك دعب لاملا برل دب ال هنأ ةداعلا

 ةلزنمب هلكأو هماعطإب فرعلا ىرج ام ناكف . ىقبي الو رخدي ال ام سانلا

Eنكي ال ام ةلزنمب يراجلا فرعلا انبوب كلبا تري ردات )ا  

 ا ١ لكألا نم سوفنلل دب ال هنإف ؛ هكرت

 57 اهيلع ًاقاشو اهب ًارضم كلذ كرت نوكي ثيحب
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 ديسأ نب باتع ثيدح 8 ةاكزلا باتك  ؛

 نأ خلك هللا لوسر ّرمأ : لاق هنع هللا يضر ديسأ نب ِباَتَع نعو 4

 ةو املا اور نيو تاكد ذخؤتو « ّلْخَنلا ار انك سلا مرح

 .٠ ٌعاطقنا
 ديسأ نبا) ةدحوم هرخآ ةيقوفلا ةانثملا ديدشتو ةلمهملا حتفب : (باَّتع نعو)

 : لاق) ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكو ةزمهلا حتفب : (هنع هللا يضر

 هتاكز ذخؤتو ‹ لخنلا صرخي امك بنعلا صرخي نأ ول هللا لوسر رمأ

 « باتع نع بيسملا نب ديعس هاور هنأل : (عاطقنا هيفو ‹ ةسمخلا هاور . ابيبز

 نب ديعس نع حيحصلا : متاح وبأ لاق « هنم عمسي مل هنإ : دواد وبأ لاق دقو

 : يوونلا لاق « لسرم « ًاباتع رمأ مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : بيسملا

 . ةمثألا لوقب دضتعي وهف السرم ناك نإو وهو

 مهفي ءرمأ : يوارلا لوق نأل « بنعلاو رمثلا صرخ بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو
 . يعفاشلا لاق بوجولابو « بوجولا هيف لصألاو ءرمألا ديفت ةغيصب لكي ىتأ هنأ

 ظ ظ . بودنم هنإ : ةيوداهلا لاقو

 لمع هنأب هنع بيجأو . بيغلاب مجر هنأل ؛ مرحم هنإ : ةفينح وبأ لاقو

 . عراشلا رمأ هب درو نظلاب

 نأل ؛ فراع « هربخ لبقي ال قسافلا نأل ؛ لدع دحاو صراخ هيف ىفكيو

 ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأل ؛ هيف داهتجالا لهأ نم سيل ءىشلاب لهاجلا
 ظ . ربيخ لهأ ىلع صرخي « هدحو ةحاور نب هللا دبع ثعبي

 . لمعيو دهتجي مكاحلاك هنألو

Vo 



 ورمع نب هللا دبع ثيدح ٠ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 نم عمجأ : ربلا دبع نبا لاقف . صرخلا دعب ةحئاج ةرمثلا تباصأ نإف

 . نامض الف « ذاذجلا لبق ةحئاج هتباصأ اذإ صورخلا نأ ملعلا هنع ظفحي

 ىوعد ىف ةنيبلا هيلع بجي كلذلو ؛ لاملا بر نم ةنايخلا نمأ صرخلا ةدئافو
 ام ردقب قدصملا ةبلاطمو « كلاملا ىلع ءارقفلا تح طبضو « صرخلا دعب صقنلا

 . هوحنو لك الاب كلاملا عافتناو « هصرخ

 ام هريغ هيلع ساقيو : ليق « بنعلاو لخنلا صرخب درو صنلا نأ ملعاو
 برقألا وهو . صنلا لحم ىلع رصتقي : ليقو . هب رظنلا ةطاحإو هطبض نكمي

 . ةلعلا ىلع صنلا مدعل

 هاش ) هطبض رذعتل ؛ عرزلا يف صرخ هل هنآ ةيعفاشلاو ةيوداهلا دلعو

 . رشقلاب

 e E e e صورملا ضباب

 . هنيميب قدص الإو « اهتماقإ

 اهصرخ : لوقيو ؛ اهترمث عيمج ىريو « ةرجشلاب فوطي نأ صرخلا ةفصو

 . ًاسباي اذكو اذك هنم ءيجيو « ًابطر اذكو اذك

 ةأرما نأ : مهنع هللا يضر هدج نع هيبَأ نع بيعش نب ورّْمع نعو -
 : اهل لاقف « بهذ نم ناتكسم اهتنبا دي يفو ء اهل ةنبا اهَعَمَو ا

 ةمايقلا َمْوي امهب هللا كَرْوَسُي نأ كرسيأ» : لاق ءال : تلاق «؟هذه ةاكز َنيطعُتأ)
 مكاحلا ةححصو . يوق ُهدانسإو « ٌةثالثلا اور . امهتقلأت «!؟ران نم نيراوس

 ظ . ةشئاع ثيدح نم

 ا



 ورمع نب هللا دبع ثيدح ظ ةاكزلا باتك ٤

 : (ةأرما نأ : مهنع هللا ي يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)

 دي يفو . اهل ةنبا اهعمو ويب يبنلا تتأ) نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ يه

 i O حام

 ءال : تلاق «؟هذه ةاكز نيطعتأ» : اهل لاقف « بهذ نم) ليخالخلاو ةروسألا

 . امهتقلأف «!؟ران نم نيراوس ةمايقلا موي امهب هللا كروسي ْنَأ َكُوُسَيَأ» : لاق

 وهو « ملعملا نيسح ثيدح نم دواد وبأ هاورو : (يوق هدانسإو . ةثالشلا هاور

 حيحص ريغ« ةعيهل نبا قيرط نم الإ فرعي ال هنإ : يذمرتلا لوقف . ةقث

 ‹ هريغو مكاحلا هجرخأ ةشئاع ثيدحو : (ةشئاع ثيدح نم مكاحلا هححصو)

 اهدي يف ىأرف « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلع تلخد اهنأ هظفلو

 نهب كل نيزتأل نهتغص : تلاقف «؟ةشئاع اي اذه ام» : لاقف « قرو نم تاختف

 نم كبسح نه» : لاق ءال : تلاق «؟نهتاكز نيدؤتأ» : لاقف ! هللا لوسر اي

 . :نيحيتلا طرش ىلع هدانسإ : مكاحلا لاق . «رانلا

 ؛ اهل باصن ال هنأ هرهاظو « ةيلحلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 سمخ نوكت الو « ةروكذملا هذه ةيكزتب ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرمأل

 : لاوقأ ةعبرأ ةلأسملا يفو « بلغألا يف ىقاوأ

 دحأو « فلسلا نم ةعامجو ةيوداهلا بهذم وهو ؛ ةاكزلا بوجو : لوألا

 . ثيداحألا هذهب المع ؛ يعفاشلا لاوقأ

 يف يعفاشلاو دمحأو كلام بهذم وهو « ةيلحلا ىف ةاكزلا بجت ال : ىناغلاو

 3 57 ةيلحلا يف اهبوجو مدعب ةيضاق فلسلا نع تدرو راثآل ؛ هلاوقأ دحأ

 . راثآلل رثأ ال ثيدحلا ةحص
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 بدنج نب ةرمسو ةملس مأ اثيدح 08189 ١ مث ل را تاكد 3
 امس س ل ل س

 ءامسأو « سنأ نع ىنطقرادلا ىور امك « اهتيراع ةيلحلا ةاكز نأ : ثلاثلاو

 ۰ . ركب يبأ تنب
 . سنأ نع ىقهيبلا هاور ء ةدحاو ةرم ةاكزلا اهيف بيت اهنأ عبارلا

 ةف اهات ار هتوقو تيدا ةا ؛ انيبوعجو البلو لاوقألا رهظأو

 ثيداحأب هوديق مهنأكو « قالطإلا اهثيدح رهاظو « نيدقنلا باصن نيبجوملا

 : هلوق ا يوقيو ؛ نيدقنلا
 ہا اهّتأ : اهنع هللا يضر ر ةَمَلَس م عو

 . (زنكب سئل هتاكز تيدا اذإ» : لاق ؟وه ٌرنكأ | هللا لوسر اي : تلاقف . بهذ

 . مكاحلا ةحّحِصو . ينطقرا دلاو دواد وبأ هاور

 : «ةياهنلا» يف : (احاضوأ سبلت تناك اهنأ : اهنع هللا يضر ةملس مأ نع

 . حضو اهدحاو ؛ اهضايّبل اهب تيمس ؛ ةضفلا نم لمعي يلحلا نم عون يه

 احاضوأ : بهذلا نم تناك اذإ ىمست اهنأ ىلع لدي : (بهذ نم) هلوقو « ىهتنا

 نوزنكي نيذلاو# ةيآ تحت لخدي : يأ : (؟وه زنكأ ! هللا لوسر اي : تلقف)
 وبأ هاور . «زنكب سيلف هتاكز تيدأ اذإ» : لاق) [؟4 : ةبوتلا] ؛«ةضفلاو بهذلا

 . (مكاحلا هححصو « ينطقرا دلاو دواد

 تجرخأ لام لك نأو « ةيلحلا ةاكز بوجو ىلع هلبق يذلا يف امك ليلد هيف

 . ةيآلا يف ديعولا هلمشي الف ؛ زنكب سيلف هتاكز

 خالو هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ٍبدْنُج نب ةرّمَس ْنَعَو
+ 

 : نيل هدانسإفو ؛ دواد وبأ هاور عيبلل هلعن يذلا نم ةقدّصلا جرخن نأ انرمأي عك يب
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 ةريره ىبأ ثيدح 8 ةاكزلا باتك ۔ ٤

 لپ هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو)

 نم هنأل : (نّيل هدانسإو « دواد وبأ هاور . عيبلل هدعن يذلا نم ةَقدّصلا جرخُ

 . اضيأ هثيدح نم رازبلاو ينطقاردلا هجرخأو , لوهجم وهو « ةرمس نب ناميلس ةياور

 . ةراجتلا لام يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 «متبسك ام تابيط نم اوقفنأ# : ىلاعت هلوقب ًاضيأ يوجولل لدتساو

 . ةراجتلا يف تلزن : دهاجم لاق « ةيآلا [۲۹۷ : ةرقبلا]

 ‹ اهتقدص رقبلا يفو « اهتقدص لبإلا يف» : لاق وَ هنأ مكاحلا هجرحخأ امو

 ؛ نوزازبلا هعيبي ام :- ةمجعملا يازلاو ةدحوملا ءابلاب - زبلاو «هتقدص زبلا يفو

 ظ . يقهيبلاو ينطقرادلا هطبض اذك

 لاق نمو « ةراجتلا لام يف ةاكزلا بوجو ىلع مئاق عامجإلا : رذنملا نبا لاق

 . اهيف فالتخالل اهدحاج رفكي ال نكل : لاق « ةعبسلا ءاهقفلا اهبوجوب

oYىفو» :لاق لک هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره 5 نعو  

 | . هيلع َّقْفَتُم . «سّمخلا زاكرلا

 : (زاكرلا يفو» : لاق هِي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 لمع ريثكب بلطي نأ ريغ نم ذخؤي « نوفدملا لاملا : ياز هرحآ ءارلا رسكب

 ( : نالوق زاكرلا ةقيقح يف ءاملعلل : (هيلع ققتم . «سمخلا)

 . ةيلهاجلا زونك نم ضرألا ىف نوفدملا لاملا هنأ : لوألا

 نأ انرمأي ا

e 

 . نداعملا هنأ : يناثلا
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 ةريره يبأ ثيدح 8 ةاكزلا باتك - ٤

 ‹ عرزلا ةلزنمب اهنأل ؛ ةاكزلا اهيف ذخؤتف نداعملا امأو : لاق « لوألاب كلام لاق

 . ةفينح يبأ لوق وهو ةيوداهلا تبهذ يناثلا ىلإو . يعفاشلا لاق هلثمو

 زاكرلا يفو «رابج ندعملاو  رابج ءامجعلا» : ويب هلوق لوألل لديو

 ندعملا ىعفاشلا صخو « ندعملا ريغ هنأ رهاظ هنإف ؛ يراخبلا هجرخأ . (سمخلا

 : لاق هللا لوسر اي زاكرلا امو : اولاق مهنأ : يقهيبلا هجرخأ امل ؛ ةضفلاو بهذلاب

 اذه نإ : ليق هنأ الإ . «تقلخ موي ضرألا يف تقلخ يتلا ةضفلاو بهذلا»

 : ثيدحب المع ؛ دمحأو كلامو يعفاشلا باصنلا ربتعاو « ةفيعض ةياور ريسفتلا

 هنأ ىلإو . ةضفلاو بهذلا باصن يف « «ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيل»

 هيف بجيف ؛ زاكرلا فالحب « «رشعلا عبر ةقرلا يفو» : ثيدحب رشعلا عبر بجي

 ةلوهسب زاكرلا ذخأ نأ ةقرفتلا ىف ةمكحلا ا هيف ربتعي الو سمخلا

 . ةقشملا نم هيف دب ال هنإف ندعملا نم جرختسملا فالحب « بعت ريغ نم

 ريدقت ال هنأو «زاكرلاو ندعملا يف سمخلا بجي هنأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 نم جرختسا ام لك معي هنأ ىلإو « ريثكلاو ليلقلا يف بجي لب « باصنلاب امهل
 ادا, نياستلاو اص ت ع وأ امهرهاظ رار رجلا

 اوبا حلملاو

 ‹ بوجولا مدع هيف لصألا امهادع امو ‹ ةضفلاو بهذلا صنلاب نقيتملاو ظ

 هنأ ملعي الو « ةوبنلا رصع يف ةدوجوم ءايشألا هذه تناك دقو « ليلدلا موقي ىتح

 ‹ ةضفلاو بهذلا يف رهظألا يف وهو ‹زاكرلا ثيدح الإ دري ملو ااو اأ

 . برحلا مئانغ يف يهو ؛ 4١[ : لافنألا] «ءيش نم متمنغ اغأ اوملعاو# : ةيآو
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 64 ةاكزلا باتك  ؛

 رکن EE نإ : يش ب رو قالك هللا
 ر
£ 

 رخآ . سلا زاكرلا يفو هيفف ةنوكُسم ريغ ةمرق يف هتدجو ناو « هقرتف

 هللا ی ی ا یی ی ب تویی نعو)
 , هفّرعف ةنوكسم ةيرق يف هتدجو نإ» : ةبرخ يف لجر هدجو زنك يف لاق لي

 هجام نبا هجرخأ . «سمخلا زاكرلا يفو هيفف ةنوكسم ريغ ةيرق يف هتدجو نإو

 «هدجاول ًاكلم راص دق هنأ نایب «زاكرلا يفو هيفف» : هلوق يف : (نسح دانسإب
 ؛ ًازاكر عراشلا همسي مل ةيرق يف هدجي يذلا اذهو « هسمخ جارخإ هيلع بجي هنأو

 . ةيرقلا رهاظ ىف دجو هنأ هرهاظ لب ؛ ضرألا نطاب نم هجرختسي مل هنأل

 . ًايلهاج هنوك : نارمأ زاكرلا يف طرتشي هنأ ىلإ هعبت نمو يعفاشلا بهذو

 نيملسملا دي نأل ؛ ةطقلف ء دجسم وأ عراش يف دجو نإف ؛ تاوم يف هنوكو

 صخشللف صخش كلم يف دجو نإو ؛ ةطقل نوكيف « هكلام لهج دقو « هيلع

 اذكهو « هنع هكلم نملف هكلم نع هافن ناف« هكلم نع هفني مل نإ كلاما

 وه هجرخأ ام يعفاشلا هيلإ بهذ ام هجوو . ضرألل ييحملا ىلإ يهتني ىتح
 زنك يف لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ظفلب بيعش نب ورمع نع

 ليبس يف وأ « ةنوكسم ةيرق يف هتدجو نإ» : ةيلهاج ةبرخ يف لجر هدجو

SSيل تاجر  Eير ايلا( نيكس ريق ابرار اياعابج  

 . «سمخلا زاكرلا

۳۸1 



 ثراحلا نب لالب ثيدح 6 ظ ةاكزلا باتك ٤

 تع لأ يصر ثراحلا نب لالب نعو - 20ه

 . دواد وبأ هاور . ةقدّصلا ةيلّبقلا نداعملا

 قالك هللا لوسر ىلع دفو ينزملا وه : (هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب نعو)
 و ا ةنيزم ةيولأ لمحي نم دحأ ناک و« ةنيدملا نكسو « سمخ ةنس

 لع 4 هللا لوسر نأ) ةنس نونامث هلو نيتس ةنس تام « ثراحلا هئبا هی

 2 ةحوتفم ةددشم ءايو .ماللا رسكو ةدحوملا حتفو فاقلا حتفب : (ةيلّبقلا نداعملا نم

 ‹ ةعيبر نع : «أطوملا) يفو : (دواد وبأ هاور . ةقدصلا) عرفلا 5535 عضوم وهو

 . ةيلبقلا نداعملا ث ثراحلا نب لالب عطقأ هلي هنأ : مهئاملع نم دحاو ريغ نع

 . نسمخلا نود ةاكزلا اهنم ذحخأو

 ‹ ثيدحلا لهأ هتبثي ام اذه سيل : كلام .ثيدح .ئور نأ دعب يعفاشلا لاق

 نود نداعملا يق ةاكزلا امأو ‹ هعاطقإ الإ غلي يبنلا نع ةياور هيف نكي .ملو

 وه : : يقهيبلا لاق . ملسو هلآو هيلع هللا ىلض ىبنلا نع ة ةيورم تسيلف . سمخلا

 . كلام ةياور يف يعفاشلا لاق امك

 اهب ديرأ هنأ لمتحيو « نداغلا يف ةقدصلا بوجو ىلع لدي دحل

 يفو» : هلوقل ؛ سمخلا بوجو وهو « يناثلا ىلإ مهريغ بهذ دقو « سمخلا
 . فلس امك لامتحا هيف ناك نإو . «سمخلا زاكرلا
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 رمع نبأ ثيدح 5 رطفلا ةقدص باب ١ ةاكزلا باتك ٤

 رطفلا ةقدص باب-١

 تاياور ضعب ىف ام هل لدي امك « اهببس هنأل هيلإ تفيضأو «راطفإلا : يأ

 . «ناضمر نم رطفلا ةاكز» : يراخبلا

 ةاكز للك هللا لوسر ضرف : لاق اًمُهنع هللا يضر رمُع نبا نع 7

 رك ذلاو «ٌرحلاو دبعلا ىلع : ريعش نم اعاص وأ ءرّمت نم اعاص ؛ رطفلا

 جورخ لبق ىَدْؤُ اند نمل ىف 00

 ؛ رطفلا ةاكز لي هللا لوسر اا نبا نعو)
 نم اعاض وأ رق نم) اهل نان «ةاكز» نم لدب وأ « زييمتلا ىلع بصن : (اعاص

 ‹ نيملسملا نم ريبكلاو ريغصلاو . ىثنألاو رك ذلاو ءّرحلاو دبعلا ىلع : ريعش

 . (هيلع قفتم . ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت نأ اهب رمأو

 مزلأ : ىنعمب هنإف ؛ ضرف : هلوقل ؛ رطفلا ةقدص بوجو ىلع ليلد "تيدا

 ةيفنحلاو . ةضيرف اهنأ ىلع لد : يبيطلا لاق» : «ةاقرملا» يف يراقلا ىلع خيشلا لاقو )١(

 نبا لاق . يداقتعا ال يلمع ضرف وهف ؛ يعطق ليلدب اهتوبث مدعل : لوقأ . ةبجاو اهنأ ىلع

 ظفللا لمح نإف ؛ ضارتفالا ىلع يعفاشلا هب لدتسا ام بوجولا ىلع هب لدتسي امو : مامهلا

 درجم ريغ ضرفلا يف ةيعرشلا ةقيقحلاو « هنع فراص مقي مل ام ؛ نيعتم ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع

 . رطفلا ةاكزب رمأ مالسلا هيلع هنأ : ثيدحلا اذه يف ملسمو يراخبلا ظفل يف ًاصوصخ ؛ ريدقتلا
 فالح الو ؛ بوجولا ديفي امنإ ينظب تباثلا رمألاو « (رمأ) : ظفل ىنعم وه (ضرف) : ظفل ىنعمو

 يذلا بوجولا ىنعم وهف ؛ هدحاج رفكي هجو ىلع سيل هنوتبثي يذلا ضارتفالا نإف ؛ ىنعملا يف
 = دحأ ىلع هانقلطأف ؛ انفرع يف بجاولا نم معأ مهحالطصا يف ضرفلا نأ هتياغ « هب لوقن
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 رمع نبا ثيدح 5856 0 رطفلا ةقدص باب - ١ ةاكزلا باتك - 4

 دوادل فالخلا اهيف ملع ام هنأكو ‹ عامجإلاب ةبجاو يه : قاحسإ لاق بجوأو

 درو «َرَدَق دارملا نأب « ضرف : اولوأتو « ةنس اهنإ : اولاق مهنإف ! ةيعفاشلا ضعبو

 . رهاظلا فالخ هنأب ليوأتلا اذه

 : ةدابع نب سيق ثيدحل ةاكزلاب تخسن مث « ًاضرف تناك اهنأب لوقلا امأو

 مل ةاكزلا تلزن املف « ةاكزلا لزنت نأ لبق رطفلا ةق ةقدصب لك هللا لوسر انرمأ

 ملّس ولو , لوهجم وار هيف ثيدحلا نأل ؛ حيحص ريغ لوق وهف . انهني ملو « انرمأي

 ال ؛ ايناغ طفلا ةقدصب مهل هرمأ مدع نأل ؛ خسنلا ىلع ليلد هيف سيلف ؛ هتحصب

 . رمألا مدع هعفري الو « لوألا رمألا ىفكي هنإف ؛ تخسن اهنأب رعشي

 ‹ ثانإلاو روكذلا «رارحألاو ديبعلا ىلع اهبوجو مومع ىلع ليلد ثيدحلاو

 لوألا نأب ؛ بجاولاو ضرفلا نيب قرفلا ةيفنحلا ىأر الو . انبهذمل ليلد هيفو . ها . هيءزج =

 نأل ؛ رظن هيفو ! بجاولا ىنعمب انه ضرفلا نإ : اولاق ؛ ىنظب تبث ام ىناثلاو ىعطقب تبث ام

 الف ؛ مهدعاوق ىلع ىتح هلاح ىلع هيف قاب ضرفلاف ؛ هيلع عمجم هنأ تملع امل ؛ يعطق اذه
 يف وه امنإ  هتوبث ريدقت ىلع عامجإلا نأ هيفو . ه٠. بجاولاب انه ضرفلا مهليوأتل جاتحي
 ءاهقفلا حالطصا ىلع ءانب ؛ بجاولا وأ ضرفلا قيرط ىلع هنأ امأو . لعفلا اذه موزل

 عمجم اهبوجوو : هلوق امأو . بوجولاو ريبعتلا يف ةضراعتم ثيداحألاو امّيس ال ؛ نيرخأتملا

 ضعب نم اهيف فالخلا اوكح اعمج نأب ضوقنمف ؛ ىقهيبلاو يرذنملا هاكح امك « هيلع

 بيسملا نباو ؛ اذه . مصألا هيلإ ةر ةيعفاشلا م نالا نبا مهعبتو « مهريغو ةباحصلا

 ال اهنأ : ههجو هللا مرك ىلع نعو . ماصو ىلص نم ىلع الإ بجت ال اهنأ : يوصبلا نخل

 لهأ ىلع الإ بجت ال اهنأ : يرهزلاو ةعيبرو ءاطع نعو . ةالصلاو موصلا قاطأ نم ىلع الإ بجت

 ىهتنا . 0 ا نكت عامجإلا ةحص مدع عازنلا اذهب تبثف . ةيدابلا

 . يرابلا همحر يراقلا مالک
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 رمع نبا ثيدح 685 رطفلا ةقدص باب-١ ةاكزلا باتك ٤

 يبأ نب هللا دبع ثيدح نم يقهيبلا جرخأ دقو . اريقفو ًاينغو « أريبكو اريغص
 : ناسنإ لك نع حمق نم ًاعاص اودأ» : ًاعوفرم هللادبع نب ةبلعث وأ « ةبلعث

 هيكزيف ينغلا امأ ؛ اكولم وأ  ًاريقف وأ , ًاينغ « ًاريبك وأ « اريغص « ىثنأ وأ « اركذ

 رصتخم» ىف يرذنملا لاق ‹ «ىطعأ ام رثكأ هيلع هللا دريف ريقفلا اًمأو هللا

 . هثيدحب جتحي ال« دشار نب نامعنلا هدانسإ يف : «ننسلا

 كلمي هنإ : لوقي نمو . كلمي ال هنإ : لوقي نم دنع هالوم مزلت دبعلا « معن

 ؛ هتقفن همزلت نم بيرقلاو , همودخم مداخلاو , اهجوز مزلي ةجوزلا كلذكو « همزلت
 هدانسإو « يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ . «نونومت نمع رطفلا ةقدص اودأ» : ثيدحل

 . هريغو «حرشلا» يف طوسبم وه امك ةلأسملا يف فالخلا عقو كلذلو ؛ فيعض

 نإو ‹ هلام يف ةاكزلا همزلت امك « لام هل ناك نإ هلام يف مزلتف ريغصلا امأو

 اقلطم بألا مزلت : ليقو «روهمجلا لوقي امك هقفْنُم تمزل لام هل نكي مل

 ثفرلاو وغللا نم ا ةرهط تعرش اهنأل ؛ الصأ ريغصلا ىلع بجت ال : ليقو
 . ىتأي امك < ‹ نيكاسملل ةمعطو

 رخ رق ةو ويردد ںی الث باک کے ایا

 . ريغصلا ىلع اهباجيإب

 الو «ريعشلاو رمتلا نم ناسنإ لك ىلع عاص بجي هنأ ىلع لاد ًاضيأ وهو
 . بيبز نم عاص درو كلذكو « كلذ يف فالخ

 هذه يف ليوط مالك ثيدحلا ةمئأل ‹ «نيملسملا نم» ثيدحلا ىف هلوقو
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 رمع نبأ ثیدح ۔ ۷ رطفلا ةت دص باب - ١ ةاكزلا باتك - ٤

 ةدايز ريدقت لك ىلع اهن الإ « ثيدحلا اذهل ةاورلا اهيلع قفتي مل هنأل ؛ ةدايزلا
 ال اهنأو ءرطفلا ةقدص بوجو يف مالسإلا طارتشا ىلع لديو « لبقتف لدع نم

 هدبع نع ملسملا اهجرخي لهو ؛ هيلع قفتم اذهو . هسفن نع رفاكلا ىلع بجت
 ال : روهمجلا لاقف ؟رفاكلا

 يف ملسملا ىلع سيل» : ثيدحب نيلدتسم « بجت : مهريغو ةيفنحلا تلاقو
 صاخلاو « صاخ نابلا ثيدح نأب بيجأو « «رطفلا ةقدص الإ ةقدص هدبع
 . نيملسملا نم : هلوقب صصخم «هدبع» : هلوق مومعف ؛ ماعلا ىلع هب ىضقي

 هنإف . مهنع جرَخُملل ال نيجرخُملل ةفص نيملسملا نإ : يواحطلا لوق امأو
 لدف « مهنع جّرخي نم مهو ريغصلا اذكو.دبعلا هيف هنإف ؛ ثيدحلا رهاظ هابأي

 ىلع» ديا اسس وس رع وجرت صتخت ال مالسإلا ةفص نأ ىلع

 ظ . (دبع وأ ءرح : نيملسملا نم سفن لك

 ةردابملا نأ ىلع لدي « ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىد نأ اهب رمأو : هلوقو

 ءرطف ةقدص اهنوك نع تجرحخو ؛ مثأ ت ةالصلا نع اهرخأ ولف « اهب رومأملا يه اهب
 هي دكؤيو « تاقدصلا نم ةقدص تراصو

oeAYموغا دت دابا ف يضر هنع ينطقرا دلاو يدع نبالو -  

 . «مويلا اذه يف فاوطلا نع

 000 يأ : (هنع هللا يضر هنع ينطقرادلاو يدع نبالو)
 ءارقملا أ“ (مهونغأ») ىدقاولا رمع نب دمحم هيف نأل : (فيعض دانسإب)

 موي : يأ : («مويلا اذه يف) شاعملا بلطل قاوسألاو ةقزألا يف : (فاوطلا نع)
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 ديعس ىبأ ثيدح 4 رطفلا ةقدص باب - ١ ةاكزلا باتك -

 . مويلا لوأ هتقدص مهئاطعإب نوكي مهؤانغإو . ديعلا

 يبل نامز يف اهيطعُت اك لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ ڻعو هم/

 نم اعاص وأ « ريعش نم ًاعاص وأ ءرت نم ًاعاص وأ  ماعط نم ًاعاص ا

 الف انأ امأ : ديعس وُبَأ لاق « طقأ نم اعاص وأ : .ةياور يفو « هيلع قفتم بيز

 ا هلا لوسر نامز يف هجرخأ تنك امك ُهُجرْخَأ لا

 .اعاص الإ ًادبأ جرخأ

 يف) رطفلا ةقدص : يأ : (اهيطعن انك : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو)

 يعكر داما او م ا نان تاني في يبنلا نامز

 ءةزمهلا حتفب : (طقأ نم اعاص وأ : ةياور يفو « هيلع قفتم . بيبز نم ًاعاص

 . «ةياهنلا» يف امك « هب خبطي رجحتسم سباي ففجم نبل وهو

 هنإف ؛ ةطنحلا يف فالحل ا امنإو « عاص هيف بجي هنأ ركذ اميف فالخ الو

 ل: . دواد يبألو .

 فصن سانلا لدع ةيواعم ناك امل هنأ : رمع نبا نع نايفس نع ةميزخ نبا جرخأ

 . عاص اهيف جرخي هنأ ةطنحلا يف صن تأي مل هنأ كلذو « ريعش عاصب رب عاص

 امك ‹ حيحص ريغ اذه هثيدح ىف ةطنحلا ماعطلاب دارأ ديعس ابأ نأب لوقلاو

 اتباث اربخ حمقلا يف ملعن ال : رذنملا نبا لاق « «يرابلا حتف» يف فنصملا هققح

 كلذ ةنيدملا يف ربلا نكي ملو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هيلع دمتعن

 عاض فصن نأ اوأر ةباحصلا نمز يف رثك املف « هنم ريسيلا ءىشلا الإ تقولا

 الإ مهلوق نع لدعي نأ زئاج ريغف ‹ ةمئألا مهو ؛ ريعش نم عاص ماقم موقي هنم

 يوارلا لاق هلوق هديفي امك ديعس وبأ فلاخ دق هنأ ىفخي الو « مهلثم لوق ىلإ
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 ديعس ىبأ ثيدح رطفلا ةقدص باب- ١ ةاكزلا باتك - ٤
 ہہ ا ر ب ب

 يف هجرخأ تنك امك) عاصلا : يأ : (هجرخأ لازأ الف انأ امأ : ديعس وبأ لاق)

 الإ أ دبأ جرخأ ال) ديعس ىبأ نع : (: دواد يبألو . لك هللا لوسر نامز

 . توق يأ نم : يأ : (اعاص

  ناضمر ةقدص هدنع ركذ دقو  :ديعس وبأ لاق : مكاحلاو ةيزخ نبا جرخأ ظ

 1 : هللا لوسر دهع ىلع جرخأ تنك ام الإ جرخأ ال : لاقف
 : موقلا نم لجر هل لاقف « طقأ نم ًاعاص وأ ؛ ريعش نم ًاعاصوأ ةا نيف اعاض

 هنكل . اهب لمعأ الو , اهلبقأ ال « ةيواعم لعف كلت « ال : لاق ؟حمق نم نيّدم وأ

 ؟مهولا نم يردأ الو « ظوفحم ريغ ديعس يبأ ربخ يف ةطنحلا ٌركذ : ةيزخ نبا لاق
 هنأل رظن هيفو « ةطنحلا نم نيّدملاب لاق نم ةيواعم لوقب كسمت : يوونلا لاقو

 ةبحص لوطأ وه نم ةباحصلا نم هريغو ديعس وبأ هيف هفلاخ دقو « يباحص لعف
 ير هنأب ةيواعم حرص دقو « ملسو هاو هيلع هللا یلص يبنلا لاحب ملعأو « هنم
 ثيدح نم «ننسلا» ىف ىقهيبلا هجرخأ امك < ال ىبنلا نم هعمس هنأ ال هآر

 اک یا لع یا لك ارس وا: اان یاس ودق هنآ ؟ةيعس نأ

 نم ًاعاص لدعت ماشلا ءارمس نم نيّدم ىرأ ينإ : لاق هنأ سانلا هب ملك اميف
 ثيدحلا . . . هجرخأ لازأ الف انأ امأ : ديعس وبأ لاقف « سانلا كلذب ذحخأف « رمت

 . ةيواعم يأر هنأ حيرص اذهف ؛ باتكلا يف روكذملا

 نع رابخأ تدرو دقو : هظفل ام بابلا يف ثيداحأ داريإ دعب يقهيبلا لاق

 نم ءيش حصي الو . عاص فصن يف رابخأ تدروو « رب نم عاص يف ب يبنلا
 . ىهتنا . «تايفالخلا» يف اهنم دحاو لك ةلع تنيب دقو « كلذ
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 سابع نبا ثيدح 8 رطفلا ةقدص باب - ١ ةاكزلا باتك  ؛

 ١ ناک هللا لوسر ضروف : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو 48

 a را ا ل اوال 8

 . مكاحلا هحّحصَو « هجام نباو دواد وُيَأ اور . تاقدّصلا

 لع هللا لوسر ضرف : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 نمف « نيكاسملل ةمعطو) هموص ىف هنم عقاولاو : (ثفّرلاو وغللا نم مئاّصلل ةرهط

 ةالّصلا دعب اهاّذأ نمو « ةلوبقم ةاكز يهف) ديعلا ةالص : يأ : (ةالصلا لبق اهاّذَأ
 . (مكاحلا هححصو « هجام نباو دواد وبأ هاور . تاق دّصلا نم ةقدص يهف

 . فلس امك ؛ ضرف : هلوقل ؛ اهبوجو ىلع ليلد هيف

 . تائيسلا رفكت تاقدصلا نأ ىلع ليلدو

 : ليقف « تقؤم اهبوجو نأو « ديعلا ةالص لبق اهجارخإ تقو نأ ىلع ليلدو

 : ليقو « «مويلا اذه يف فاوطلا نع مهونغأ» : هلوقل ؛ لاوش لوأ رجف نم بجت

 نيتقولا يضمب بجت : ليقو « مئاصلل ةرهط : هلوقل ناضمر نم موي رخآ بورغ نم
 . نيليلدلاب ًالمع

 ولو « اهميدقت زوجي : لاقف ةاكزلاب اهقحلأ نم مهنم : لاوقأ اهميدقت زاوج ىفو

 موصلا : نيببس اهل نأل ؛ هلبق ال ناضمر يف زوجي : لاق نم مهنمو « نيماع ىلإ
 اهبوجو تقو ىلع مدقت ال : ليقو « لوحلاو باصنلاك امهمدقتت الف ؛ راطفإلاو

 . ىرت امك لاوقألا ةلدأو ؛ نيمويلاو مويلاك رفتغي ام الإ

۸۹ 



 سابع نبا ثيدح . 8 رطفلا ةقدص باب - ١ ةاكزلا بانك  ؟

 بهذ هيلإو ؛ اهب مهصاصتخا ىلع ليلد « «نيكاسملل ةمعط» : هلوق يفو

 . لآلا نم ةعامج

 هاوقتساو « فانصألا ةينامثلا يف فرصت ةاكزلاك اهنأ ىلإ نورخآ بهذو

 فانصألا ضعب ىلع صيصنتلاو « [60 : ةبوتلا] (تاقدصلا امنإ# مومعل ؛ يدهملا

 صيصختب دحأ لقي ملو « ةاكزلا يف كلذ عقو دق هنإف ؛ صيصختلا هنم مزلي ال
 . مكئارقف يف اهدرأو مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترمأ : ذاعم ثيدح يفف ؛ اهفرصم



 ةريره يبأ ثيدح ٠ عوطتلا ةقدص باب ؟ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 عوطتلا ةقدص باب ۲

 لفنلا : يأ

 لسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا نع: هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع هو

 a ا موي هّلظ يف هللا مهّلظي ةعْبس» : لاق

 . هيلع َقْفَتُم . «هئيمب ( فن ام ُهلاَمش مَلعت ال ىّتح « اهافخأف ةق دّصب قلصت لجرد

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)
 دادعت ىف : (ثيدحلا ركذف ؛ «هلظ الإ ّلظ ال موي هّلظ يف هللا مهّلظي ةعبس»

 قلعم هبلق لجرو « هبر ةدابع يف أشن باشو « لداعلا مامإلا : مهو « ةعبسلا

 هتعد لجرو « هيلع اقرتفاو كلذ ىلع اعمتجا ؛ هللا ىف اباحت نالجرو « دجاسملاب

 تضافف ايلاخ هللا ركذ لجرو « هللا فاخأ ىنإ : لاقف لامجو اضم تاذ ةأرفا

 قفنت اه لامس ملعت ال ىتحم م ااف ةد ىا لجرد هنو اع

 يف انأ : لاقي امك ؛ فنكلاو ةيامحلا : لظلاب دارملا : ليق : (هيلع قفتم . «هنيمي

 نم روصنم نب ديعس هجرخأ ام هل لديو « هشرع لظ : دارملا : ليقو « نالف لظ

 . يبطرقلا مزج هبو « «هشرع لظ يف هللا مهلظي ةعبس» : ناملس ثيدح

 . دق : ريدقتب لاح ىضاملا لعفلا ظفلب « «ىفخأ» : هلوقو

 نع ةقدصلا ديعبتو اد لایق ا هلام ملعت الا صحا هل

 . هلامش نع : يأ ؛ فاضم فذح ىلع هنأ لمتحيو « ءايرلا ناظم

 يف نأ ملعي نأ الإ , اهئادبإ ىلع ةقدصلا ءافخإ لضف ىلع ليلد هيفو

 لاق دقو « ءايرلا ةيعاد نع هرس سرحي هنأو « ءادتقالا يف سانلل ًابيغرت اهراهظإ

 . ةيآلا ۲۷١[ : ةرقبلا] يه امعنف تاقدصلا اودبت نإ# : ىلاعت

۳۹۱ 



 رماع نب ةبقع ثيدح 0١ عوطتلا ةقدص باب - ١ ةاكزلا باتك  ؟

 ةلفانلاب ةصاخ اهنأ نظي الف ؛ ةلفانلاو ةبجاولل ةماع ثيدحلا ىف ةقدصلاو

 كلذك 7 نإف ؛ «قدصت لجرو» : : هلوق يف هب لمعي موهفم ال هنأ ملعاو

 ‹ لظلا يضتقت ةت لاصخ تدرو دقف ؛ ددعلل اشا موهفم الو ةمامإلا يف الإ

 اظفاشلا 55 دازو ‹ ةلصخ نيرشعو نامث ىلإ «حتفلا» يف فنصملا ايا

 ةسارك يف اهصخل مث « فيلأتلاب اهدرفأو نيعبس ىلإ اهغلبأ ىتح « يطويسلا

 . «لالظلل ةيضتقملا لاصخلا يف لالهلا غوزب» : اهامس

 ؤا هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقُع نعو - ١

 ناّبح نبا اور . «ساتلا نيب لّصْفُي ىّتح « هتق دص لظ يف ئرما ّلك» : لوقي

 . مكاحلاو

 : لوقي م

 ةبجاولا هتقدص نم معأ « ةمايقلا موي : يأ : (هتقدّص لظ يف ئرما لك»

 ! (مكاحلاو نابح نبا هاور . «سانلا نيب لصفي ىتح) ةلفانلاو

 يتأت اهنأو , ةقيقحل ةا تل ؤو اهلظ ىف هنوك اّمأو « ةقدصلا ىلع ثح هيف

 . اهتيامحو اهفنك يف دارملا وأ ؛ سمشلا ٌرح هنع عفدتف ةقدصلا نايعأ

 ىف تدجو نار ةقدصل ةيفوت نوكت اهنأ لفنلا ةقدص دئاوف نمو '

 : هيفو ؛ رمع نبا ثيدح نم «ىنكلا» ىف مكاحلا هجرخأ امك ؛ ةصقان ةرخآلا

 نو دجت له اورظناف  ائيش اهنم عيض ناك نإف ؛ يدبع ةاكز ىف اورظناو»

 لو

۳4۹۲ 



 مازح نب ميكحو ديعس يبأ ائيدح 0917و ۲ عوطتلا ةقدص باب ۲ ةاكزلا باتك ٤

 ىلع كلذ ذخؤيف « «ةاكزلا نم صقن ام اهب اومتتل ؛ ةقدص نم ةلفان يدبعل

 . هلدعو هللا ةمحرب كلذو « هللا ضئارف

 امْيَأ» : لاق ويب يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ْنَعو 1

 ملسم امُيأو « ةّئجلا رْضُمَح نم هللا ءاسك «يزُع ىلع ابو امل اسك ملم

 املسُم ىقس ملم امو « ةتجلا رامث نم هلا ةمعطأ « عوج ىلع ًاملسُم معطأ

 . نيل هدانسإ يفو « دواد وبأ هاور . «موتخلا قيحّرلا نم هللا هاقس « ًامظ ىلع

 ملسم امي : لاق نس يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 رضخلا اهبايث نم : يأ : (ةّنجلا رضخ نم هللا اسك « يِرُع ىلع ًابوث ًاملُسُم اسك

 رامث نم هللا همعطأ « عوج ىلع) هنوكب ًافصتم : (املسُم َمعطأ ملسُم امُيَأو)

 نم هللا ُهاقس « أمظ ىلع) هنوكب ًافصتم : (املسم ىقس ملسم امُيَأو « ةّنجلا

 مت يذلا : («موتخنا) هيف شغ ال يذلا بارشلا نم صلاخلا وه : (قيحرلا

 نيبي مل : (نيل نيل هدانسإ يفو « دواد وبأ هاور) اهتسافن نع ةرابع وهو « هيناوأ

 دع فيز دلا وأ هدانسإ ىف : ىرذنملل «ننسلا رصتخم» ىفو « ههجو حراشلا

 . دحاو ريغ هيف ملكتو دحاو ريغ هيلع ىنثأ دقو « ينالادلاب فورعملا نمحرلا

 نوكو . اهيلإ رقتفم وه نم اهئاطعإو « ربلا عاونأ ىلع ثحلا ثيدحلا يفو
 . لعفلا سنج نم اهيلع ءازجلا

 ديلا» : لاق لل يبنلا نع : هنع هللا يضر مازح نب ميكح نعو 27

 رهظ نع ناك ام ةقدّصلا ٌرّيخو « لوُعَت نمب أدّباو « ىلفسلا ديلا نم ٌريَخ ايلُعلا

 ظفَللاو « هيلع قُم . هللا هنْغُي نْفَْسي ْنَمَو هللا هع ففي نمو « ینغ

۳4۳ 



 مازح نب ميكح ثيدح 5 عوطتلا ةقدص باپ ۔ ٣ ظ . ةاكزلا باتک ۔ ٤

 ايلُعلا دبلا» ْ لاق ا

 ‹ ىّتغ رهظ نع ناك ام ةقدّصلا ٌرّيخو ‹ لوعت نمب أدباو « ىلفسلا ديلا نم ٌريخ

 ظفللاو « هيلع َقْفَتُم . هللا هنْفُي نْغَتْسي ْنَمَو « هللا هفعُي ففْعَتْسي ةفعتم د نمو

 ىلفسلاو « ىطعملا دي ايلعلا ديلا نأ نورثكألا هيلعو « ريسافتلا رثكأ : (يراخبلل

 ٠ ير اهراغوو ىظنلا هيلا دع ذأ دمي رر: تقعتلا "كي: ليقوم لئاسلا د
 . ةعناملا ىلفسلاو « ةيطعملا ايلعلا : ليقو « لاؤس ريغب ذحخألا دي : ليقو

 : ةبيتق نبا لاق « ًاقلطم ةيطعملا نم لضفأ ةذخآلا ديلا : ةفوصتملا نم موق لاقو

 ! لاق ام منو « ةءاندلل نوجتحي مهف لاؤسلا اوباطتسا ًاموق الإ ءالؤه ىرأ ام

 قاحسإ هجرخأ « ذخأت الو « ىطعت يتلا ايلعلا ديلا نأب يوبنلا ريسفتلا درو دقو .

 . هركذف ؟ايلعلا ديلا ام !هللا لوسر اي : لاق مازح نب ميكح نع «هدنسم» يف

 . مهألا مهنأل هلايعو هسفنب ةءادبلا ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ىنعم ْذإ ؛ ًاينغتسم اهبحاص اهجارخإ دعب ىقب ام ةقدصلا لضفأ نأ هيفو

 ؛ هحلاصمو هجئاوح ىلع هب رهظتسي ام هلام نم قدصتملا ىقبأ ام : ةقدصلا لضفأ

 : ظفلو « قدصتي مل هنأ جاتحا اذإ بحيو « ابلاغ مدني هلام عيمجب قدصتملا نأل

 . كلذ ريغ ليقو « مالكلا يف ًاعاستا اذه لثم يف دروي : يباطخلا لاق امك ؛ رّهّلظلا

 .هنإ : ضايع يضاقلا لاقف « هلام عيمجب لجرلا ةقدص يف ءاملعلا فلتخاو

 نأو هلعفي الأ بحتسملاف هزاوج عمو يناربطلا لاق ءراصمألا ةمئأو ءاملعلا هزوج

 : يبنلا نع هنع هللا يضر مازح نب ميكح نعو)
 و

۳۹٤ 



 ةريره يبأ ثيدح - 4 عوطتلا ةقدص باب ؟ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 . ثلثلا ىلع رصتقي

 لايع الو« ةقافلا ىلع ا ناک و« هلک هلام قدصت نم . لاقي نأ ىلوألاو

 : ىلاعت هلوق هل لديو « كلذ نسح ىف مالك الف« نوربصي لايع هل وأ « هل

 # هبح ىلع ماعطلا نومعطيو# عةيآلا ١[ :رشحلا] *مهسفنأ ىلع نورثؤيو#

 . كلذ هل هرك ةباثملا هذهب نكي مل نمو « [۸ : ناسنإلا]

 ىلع هللا هنيعي : يأ ' (هّللا هفعي» ةلأسملا نع : يأ ؛ «ففعتسي نمو» : هلوقو

 هبلق يف ةعانقلا ءاقلإب < «هللا هنغي» لق نإو « هدنع امب ‹ «نغتسي نمو» ةفعلا

 . هدنع امب عونقلاو

 يأ ! لا لوسر اي: ليق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو 2. 4

 أ دمحأ هجرخأ . (لوعت نمي أدباو « لقملا دهج» : لاق ؟'اضفأ ةقدّصلا

 . نابح نباو مكاحلاو ةميزرخ نبا هححصو « دواد

 ةقدّصلا يأ !هللا لوسر اي: ل يق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ‹ دوأد وبأو دمحأ هجرخأ . «لوعت نمي أدباو ) لقملا دهج» : لاق ؟لضفأ

 : ءاهلا نوكسو ميجلا مضب ؛ دهجلا : (نابح نباو مكاخلاو ةيزرج نبا هححصو

 ناتغل امه : ليقو « ةياغلاو ةغلاسملا : ليقو ٠ ةقشملا : حتفلابو « ةقاطلاو عسولا

 ىنعمب اذهو « لاملا نم ليلقلا هلمتحي ام ردق : يأ : «ةياهنلا» ىف لاق « ىنعمب

 قدصتف امه دحأ لخأ نامهرد هل لجر ؛ مهرد فلأ ةهئام مهرد ىبسا) : ثيدح

 . «اهب قدصتف مهرد فلأ ةئام هضرع نم ذخأف ؛ ريثك لام هل لجرو « هب

 ثيدح نم مكاحلاو نابح نبا هجرخأو « رذ يبأ ثيدح نم يئاسنلا هجرخأ

۳40 



 ةريره يبأ ثيدح 6 عوطتلا ةقدص باب - ؟ ةاكزلا باتك - ٤

 : هظفلو ‹ ىقهيبلا هلاق ام هلبق يذلاو ثيدحلا اذه نيب عمجلا هجوو « ةريره ىبأ

 لضفأ» : هلوقو ؛ « ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريح )) 0 هلوق نيب عمجلاو

 ةقافلا ىلع ربصلا يف سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخي هنأ . «لقملا دهج ةقدصلا

 . كلذ ىلع لدت ثيداحأ قاسو « ةيافكلا لقأب ءافتكالاو ةدشلاو

 لوسر اي : ّلُجَر لاقف , «اوقّدّصت» : چ هللا لوسر لاق : لاق هنعو 6
 : لاق ءرخآ يدنع : لاق« «كسفن ىلع هب قدّصت» : لاق ؟رانيد يدنعإ هللا

 ‹ «كمداخ ىلع هب قدصت» : لاق .رخآ يدنع : لاق « «كدلو ىلع هب ةدفتا

 هحّحصو « يئاسنلاو دواد وبأ اور . «هب ُرِصْبَأ تنأ» : لاق ءرخآ يدع : لاق
 0 ناّبح نبا

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق) هنع هللا يضر ةريره يبأ : ي أ:(ةنعو)
 ىلع هب قادصت» : لاق ؟رانيد يدنع ! هللا لوسر اي : لجر لاقف « «اوقدّصت»

 يدنع : لاق  «كدلو ىلع هب قدصت» : لاق ءٌرخآ يدع :لاق « «كسفَ
 هّصْنأ تنأ» : لاق ءرخآ يدنع : لاق « «كمداخ ىلع هب قادصت» : ا

 يف ركذي ملو : (مكاحلاو ناّبح نبا هححصو ؛ يئاسنلاو دادو هاور .

 . دلولا ىلع ةمدقم «ملسم حیحص) يف تدرو دقو ٠ ةجوزلا ثيدحلا اذه

 ىلع مث « ةجوزلا ىلع مث « اهب أدبي هنأو ةقدص سفنلا ىلع ةقفنلا نأ هيفو
 يف ىتأيو ؛ ءاش ثيح مث ‹ همدخي نم قلطم وأ « ناك نإ دبعلا ىلع مث « دلولا

 . ًالّوأف الأ هل بجت نم ىلع ةقفنلا قيقحت تاقفنلا

 تَقَمنَأ اذإ» : قلي يبنلا لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعو 7

۳۹٦ 



 ةشئاع ثيدح 5 00 عوطتلا ةقدص باب ۲ ةاكزلا باتك ٤

a O RC Sa 

 قفتُم . «ائيش ضعب رجأ نم ُمُهْضْعَب صقنَي ال ؛ كلذ لثم مداخللو . بَسَتكا

 ذل يبنلا لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 اب اهرجأ اهل ناك) قافنإلا يف ةفرسم ريغ : دارملا نأك : (ةدسفم ريغ اهتيب ماعط

 نم مهضعب صقني ال ؛ كلذ لثم مداخللو « بستكا ام ُهْرْجَأ اهجؤزلو « تقفنأ

 . (هيلع قفتم . «ائيش ضعب رْجَأ

 ماعطلا نم اهقافنإ : دارملاو « اهجوز تيب نم ةأرملا قدصت زاوج ليلد هيف

 ريغب كلذ نوكي نأ طرش « هب قلعتي نمو جوزلل هتفصب فرصت هيف اهل يذلا
 مهتقفنب لخي الأو «رارضإ

 ءيشلا يف هزاجأ نم مهنمف ؛ كلذ يف فلسلا فلتخا دق : يبرعلا نبا لاق

 نذأ اذإ ام ىلع هلمح نم مهنمو « ناصقنلا هب رهظي الو « هل ُهَبْوُي ال يذلا ريسيلا

 يذمرتلا هجرخأ ام هل لديو « يراخبلا رايتخغا وهو « لامجإلا قيرطب ولو « جوزلا

 الإ اهجوز تيب نم ةأرملا قفنت ال» : لك هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ يبأ نع

 هنأ الإ ‹ «انلاومأ لضفأ كلذ» : لاق ؟ماعطلا الو < هللا لوسر اي : ليق « «هنذإب

 ةأرملا تقفنأ اذإ» : ظفلب ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ام هضراع دق

 عمجلا يف لاقي هلعلو « «هرجأ فصن اهلف « هرمأ ريغ نم اهجوز بسك نم
 فصن نذإلا مدع عمو « الماك رجألا هب قحتست هنذإ عم اهقافنإ نإ : امهنيب

 ‹ لخبلا وأ « رقفلا هنم تفرع اذإ « هنذإ ريغ نم اهقافنإ نع ىهنلا نإو ءرجألا

 نم ةأرملا تقفنأ اذإ» :

۳4۹۷ 



 كة

 ديعس ىبأ ثيدح 1 عوطتلا ةقدص باب ۲ ةاكزلا باتك - ٤
 ا ا ا و ا 1 2 ا ير 2 ل جس

 اهل زاج « كلذ فالخ هنم تفرع اذإ ام فالخب « هنذإب الإ قافنإلا اهل لحي الف

 . هرجأ فصن اهلو « هنذإ ريغ نم قافنإلا
 بحاص لايع ىلع ةقفنلا مداخلاو دبعلاو ةأرملا ةقفنب دارملا : لاق نم مهنمو

 . ثيدحلا ظفل نم ديعب وهو « هحلاصم ىف لالا

 فرصتلاو جوزلا لام يف قح اهل ةأرملا : لاقف مداخلاو ةأرملا نيب قرف نم مهنمو

 ا اا مداخلا فالخب « قدصتت نأ اهل زاجف « هتيب يف

 . هيف نذإلا طرتشيف ؛ هالوم

 اذإو . هقحتست يذلا ردقلا يف الإ« فرصتتا اهل سيل ةأرملا نأ هيلع دريو

 دارملا نأ لمتحيو « رجألا يف ءاوس مهنأ هرهاظ مث ڈ « هرجأب تيصقتا هم تقالتا

 ثيدح ىف نأ الإ رفوأ بستكملا رجأ ناك نإو < ةلمجلا يف رجألا لوصح لثملاب

 . ةاواسملاب رعشي وهف ؛ «هرجأ فصن اهلو» : ةريره يبأ

 ٍدوعّسم نبا ٌةأرما بنيز تءاج : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو ۷

 يل يلح يدنع ناكو « ةقدّصلاب مولا تاكا !هللا لوسر اي: تلاقف

 ؟مهيلع هب ٌقدّصتأ ْنَم قَحأ ُهدلوو ُهَنأ دوعسم نبا معرف ؛ ه هن قلنا نأ تدرأف

 هب تقدّصَت نم قحأ كادلوو كُجؤز « دوعسم نبا قدص» : فلج يبنلا لاق

 . يراخبلا هاَوَر . «مهيلع

 دوعسم نبا ٌةأرما بنيز تءاج : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ ْنعو)

 يل يلح يدنع ناكو ‹ ةقدصلاب مويلا َتْرَمَأ كَنِإ !هللا لوسر اي: تلاقف

 ؟مهيلع هب ّقدَصَتَأ ْنَم قحا ُهدلوو هنأ دوعسم نبا معرف ؛ ؛ هب قصت ْنَأ تدرأف

۳۹۸ 



 ديعس يبأ ثيدح _ هذال عوطتلا ةقدص باب ۲ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 هب تقادّصَت نم قحأ كادلوو كُجْوَر ‹ دوعسَم نبا قدّص» : قلو يبنلا لاق

 نم برقأ ناك نم ىلع ةقدصلا نأ ىلع ةلالد هيف : (يراخبلا ُهاَوَر . «مهيلع

 دارملا نأ لمتحيو ‹ بجاولا ةقدص ىف رهاظ ثيدحلاو « ىلوأو لضفأ قدصتلا

 نبا ةأرما بنیز نع يراحبلا هجرخأ ام هذديويو « حضوأ لوألاو 3 عوطتلا اهب

 ءريقف جوز ىف ةقدصلا للعجن نأ انع يزجيأ !هللا لوسر اي : تلاق اهنأ دوعسم

 كل» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ؟انروجح يف ماتيأ خأ ءانبأو

 ةقدص 0 حضوأ وهو ؛ ملسم اشا هجرحخأو «ةلصلا رجأو ةقدصلا رجأ

 قالطإلا دنع ةقدصصلا ذإ ؛ ةلصو ةقدص : هلوقلو « ؟يزجيأ : اهلوقل ؛ بجاولا

 ظ . ينزاملا مزج اذهبو « ةبجاولا ىف ردابتت

 هيفو ‹ روهمجلا لوق وهو , اهجوز يف ةأرملا ةاكز فرص زاوج ىلع ليلد وهو

 ةقدص اهفرص عنم همزلي هنأ هيلع دروأ دقف ءاهنع تجرح ام اهنأكف اهيلإ دوعت

 ٠ اقافتا هيف اهفرص زوجي اهنأ عم « اهجوز يف عوطتلا

 ىف فنصملا هلاق ؛ ةاكزلا نع اهب ىنغتستف هيلع ةبجاو اهتقفن نأل : اولاق

 ىلع ةقفنلا بوجوب ةأرملا ىنغ نأل ؛ فقوت ريخألا اذه ىف يدنعو « «حتفلا»

 . اهل ةاكزلا لح نم عني يذلا ىنغلا ةينغ اهريصي ال اهجوز

 رذنملا نبا ىعدا هنأ الإ « دلولا يف اهئازجإ ىلع لدي ام « هدلوو : هلوق ىفو

۹ 



 رمع نبا ثيدح _ ٨۸ عوطتلا ةقدص باب ۔ ۲ ةاكزلا ںاتک ۔ ٤
. 

: 8 

 . جوزلل دالوألا نأ وأ « دالوألا ىلع قفنملا وهو « جوزلا ىلإ فرصلا نأ وأ « ةبجاولا

 يف ماتيأو اهجوز ىلع ىرخأ ةياور يف عقو ام هب رعشي امك ؛ اهنم اونوكي ملو
 . مألا نم متيلا رابتعاب ًاماتيأ : اومسو ؛ اهجوز دالوأ مهلعلو « اهرجح

 لازي ال» : غلي هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رَّمُع نبا نعو

 . «مْخل َةَعْرُم ههجو يف سيو . ةمايقلا موي يتأي ىَّشح « سالا لأي ْلُجَرلا
 . هيلع قفتم

 لازي ال» : 0

 يف سيلو ؛ ةمايقلا موي ينأي ىتح) مهلاومأ : (سانلا لأسي) ةأرملاو : (لجرلا
 . (هيلع قفتم . «محل) ةلمهم نيعف يازلا نوكسو ميملا مضب : (ةعزم ههجو

 ب ةلأسم لك نأو « لاؤسلا ةرثك حبق ىلع ليلد ثيدحلا

 . «لازي ال» : هلوقل ؛ ءيش هيف ىقبي ال ىتح « محل ةعطق

 . ىتأي امك ؛ ناطلسلاب صوصخم ماع سانلا ظفلو

 ؛ ًارثكت لأسي نمب يراخبلا هدّيقو  اقلطم لاؤسلا حبق يف قلطم ثيدحلاو
 ال ,ًارثكت لأس نم بابب هل مجرت هنإف - ينغ وهو « لاس نم : ينعي - يتأي امك

 نم عني يذلا ىنغلا نايب ًابيرق يتأيو كلذ هل حابي هنإف ةجاحل لأس نم
 لالا

 نوكي نأ لمتحي « «محل ةعزم ههجو يف سيلو» : هلوق ىنعم : يباطخلا لاق'

 طقسي ىح « ههجو يف بذعي وأ « هاج الو هلردق ال أطقاس يتأي : هب دارملا

 الع هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

5٠ 



 ريبزلاو ةريره يبأ اي لح 0٠56و 0648 عوطتلا ةقدص باب ۲ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 ي س ا ا ا و

 ثعبي هنأ وأ « لاؤسلاب ههجو لذأ هنوكل ؛ ةيانجلا عضوم ىف هل ةبوقع ؛ همحل

 . هب فرعي يذلا هراعش كلذ نوكيل ؛ مظع ههجوو

 الر : ورمع نب دوعسم ثيدح نم رازبلاو يناربطلا هجرخأ ام لوألا ديؤيو

 هللا دنع هل نوكي الف ؛ ههجو قلخي ىح « ّينغ وهو « لأسي دبعلا لازي

 . رخأ لاوقأ هيفو . (هجو

 نم) : فلج هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 4

 ةاور . «رثكتسيل وأ « َّلقَتْسَيلف ؛ ارْمَج ُلآْسَي امّنإف « ًارثكت ْمُهَلاوْمَأ سائلا لأسي

3 
 سالا لأسفل لو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 لاق : (ٌملْسُم هاور . «رثكتسيل وأ « َلقَتْسَيِلف ؛ ارْمَج لاَ امّلإف ًارثكت ُهُهَلاوُمَأ

 نأ لمتحيو « رانلاب بقاعي هنأ هانعم « «ارمج لأسي امنإف» : هلوق نإ : يبرعلا نبا

 . ةاكزلا عنام يف امك « هب ىوكي ًارمج هذخأي ام ريصي هنأ يأ ؛ ةقيقح نوكي

 نم ديدهتلل وأ « هيلع فطع ام هلثمو « مكهتلل رمأ « «لقتسيلف» : هلوقو

 . راثكتسالل لاؤسلا ميرحتب رعشم وهو « ٤٠[ : تلصف] *متئش ام اولمعا#

 ْنأل» : لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نعو 6٠٠

 فكيف ٠ اهَعيبيف « هرهظ ىلع بطحلا نم ةمْرُحب يتأيف ؛ ؛ُهَلْبَح مكدحأ ذاب
 0 هَ

 ٠ يراخبلا هاور يي E نيا ههجو اهب

 : لاق غلي يبنلا نع هنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلا نعو)

 : يأ : (اهب فكيف e ا ا يبايع

٤١١ 



 ںدنج نب ةرمس ثيدح ٠١ عوطتلا ةقدص باب ۲ < ةاكزلا ںاتک ۔ ٤
EEEا س و .  a 

 (يراخبلا.هاور . (هوعنم وأ . ةوطعأ سانلا لاسي نأ نم هل ريخ .ههج و) اهتميقب .

 ثح ل اب دازو « ةجاحلا عم لاؤسلا حبق ة نم هيلع هلبق لد ام ىلع لد ثيدحلا

 ىلع لئاسلا لخدي امل كلذو ؛ ةقشملا هسفن ىلع لخدأ ولو « باستكالا ىلع
 لوؤسملا ىلع لخدي الو « لوؤسملا هطعي مل نإ ّدرلا ةلذو « لاؤسلا لذ نم هسفن
 ظ . لأسي نم لك ىطعأ نإ « هلام يف قيضلا نم

 ؛ مارح لاا: سا لعادل ١ عد لزب فاسو یا

 حلي الو ‹ هسفن لذي ال هنأ : طورش ةثالشب هوركم هنأ يناثلاو , ثيداحألا رهاظل

 . قافتالاب مارح وهف اهدحأ دقف نإف ؛ لوؤسملا يذؤي الو « لاؤسلا يف

 ١ ١" قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةّرُمَس نعو :

 رمأ يف وأ « ًاناطلُس ُلُجّرلا لاسي نأ الإ « هَهْجو ُلُجَّرلا اهب كي دك ةلأسملا» ٠
 هححصو يذمرتلا هاور . «هنم دم ال .

 ةلأسملا» : ل هنا :لوسو لاق : لاق ُهنع هللا يضر بدنج نب ةّرمّس نعو)

 نايس يلوا انج الا ای یو

 ‹ شدخ ىأ ؛ دک سانلا لاومأ لجرلا لاؤس يأ : (هححصو يذمرتلا هاور . «هنم

 . فاكلا مضب ؛ (حودكا : ةياور يفو . رثألا وهو

 يف هل قح وه ام لأسي امنإ هنأل ؛ هيف ةمذمال هنإف « ناطلسلا نم هلاؤس امو

 هليكو ناسنإلا لاؤسك وهف ليكو هنأل ؛ لئاسلا ىلع ناطلسلل ةنم الو « لاملا تيب

 ال هنإف « ًارثكت ناطلسلا لأس نإو هنأ هرهاظو . هيدل يذلا هقح نم هيطعي نأ

 رمألا رسف دقو « هنم دب ال يذلا رمألل ًاميسق لعج هنأل ؛ مثإ الو « هيف سأب

۲ 



 بدنج نب ةرمس ثيدح 00 عوطتلا ةقدص باب  ؟ ةاكزلا باتك ٤
 ا ا ل ا

 رقف يد : ةثالثل الإ لاؤسلا لحي ال» : هيفو « ةصيبق ثيدح هنم دب ال يذلا

 ظ . ثيدحلا , «عظفم مرغ وأ « عجوم مد وأ « عقدم

 الإ هترورض عم هلوصح هل متي ال : يأ ؛ «هنم دب ال رمأ يف وأ» : هلوقو

 . هنم دب ال يذلا رمألل رسفمو نيبم وهو « ابيرق ةصيبق ثيدح ىتأيو . لاؤسب



 ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح ٠٠۲ تاقدصلا ةمسق باب - * ةاكزلا ساتك ۔ ٤

 تاقدصلا ةمسق باب - ۳

 . اهفراصم نيب تاقدصلل هللا ةمسق : يأ

 : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرد ا ديعس يبأ نع 1

 وأ « هلامب اهارتشا لجر وأ  اهيلع لماعل : .ةسمخل الإ «ينَعل ة ةقدّصلا لحت
 . ءاهنم ينغل ىد اهنم هيلع قدُّصُت نيكسم وأ « لا ليبس يف زاغ وأ « مراغ

 . لاسرإلاب َلعَأَو . مكاحلا هحّحصو « هجام نباو دواد وبأو محا اقر

 لحت ال» : قالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع)
 وأ « مراغ وأ « هلا اها رتشا لجر وأ « اهيلع لماعل : ةسمخل الإ « يعل ةقدّصلا

 هاور . «اهنم ينغل ىدُهَأَف اهنم هيلع قدّصُت نيكسم وأ « هللا ليبس يف زاغ

 هرهاظ : (لاسرإلاب لعأو « مكاحلا هحّحصو « هجام نباو دواد وبأو ا

 لاسرإلاب تلعأ ىتلا نأ : «حرشلا» يفو < ج نوروكذملا هجرخأ ام لالعإ

 ")اهتحصب مكح ىتلا مكاحلا ةياور

 نع رمعم قيرط نم هوجرخأ عيمجلا نإ ؛ يناعنصلا حراشلا هرهظتسا ام باوصلاو : لا

 . ديعس ىبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب

 ب ا ءاطع نع ملسأ نب , ديز نع مكاحلاو < دواد وبأ هقيرط نمو « كلام ١

 . لوصوملا ىلع دواد وبأ هحجرو
 : لاقف مكاحلا كلذب مزجو « لوصوملا حيجرت ىلإ يقهيبلا راشأو

 ْ يبهذلا هقفاوو « «نيخيشلا طرش ىلع حيحص»

 . «ءاورإلا» يف هتنيب امك ؛ يدنع حجارلا وهو ؛ ةعامج هححص هنأ «صيخلتلا» يف ظفاحلا ركذو

٤ 



 ير دخلا ديعس ىبأ ثيدح 6 تاقدصلا ةمسق باب ٣ ةاكزلا باتك ٤

 نأل ؛ لالدتسالا نم سفنلا هل نكست ام اهيلع سيلو « لاوقأ ىلع ةقدصلا

 يبسن رمأ ةغللا يف هنألو « ةغل ريسفت ىلإ هيف عجري ىّبح « ًايوغل سيل ثحبملا

 ظ . ردق ىف نيعتي ال

 يبأ ثيدحك ؛ لاؤسلا هب مرحي يذلا ىنغلا ردقل ةنيعم ثيداحأ تدروو

 نم» : دواد يبأ دنعو « «فحلأ دقف « ةيقوأ هلو لأس نم» : يئاسنلا دنع ديعس

 لأس نم» : ًاضيأ جرخأو , «افاحلإ لأس دقف « اهلدع وأ « ةيقوأ هلو مكنم لأس

 هيشعي ام ردق» : لاق ؟هينغي امو : اولاق . «رانلا نم رثكتسي امّنِإف ‹ هينغي ام هلو

 . لاؤسلا هعم مرحي يذلا ىنغلا ردق اذهف ؛ نابح نبأ هححص . «هيدغيو

 ‹ ةاكزلا هيلع بجت نم هنأ رهاظلاف « ةاكزلا ضبق هعم مرحي يذلا ىنغلا امأو

 نأ ترمأ» : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ مهرد ىتئام كلمي نم وهو

 بجت نم هنأ دافأو ينغلا نيب لباقف « «مكئارقف يف اهدرأو مكئاينغأ نم اهذخآ

 لاقي ام برقأ اذه ؛ ةقدصلا هيف درت نم هنأ ربخأو ريقفلا نيبو « ةقدصلا هيلع

 . لاؤس باوج ةلاسر يف هانيب دقو « هيف

 هرجأ ذخأي هنأل ؛ ًاينغ ناك نإو . اهيلع لماعلل اهلح بابلا ثيدح دافأو

 . هرقفل ال هلمع ىلع

 اذإف ؛ هل اكلم تراصو اهفرصم تقفاو دق اهنإف « هلام اهارتشا نم كلذكو

 . هل كلم وه ام لب ؛ عيبلا نيح ةاكزب سيل ام عاب دقف « اهعاب

 نم زهجتي نأ هل لحي يزاغلا كلذكو « ًاينغ ناك نإو « هل لحت مراغلا كلذكو

(0 



 ىردخلا ديعس ىبأ ثيدح 7١5 تاقدصلا ةمسق باب - * ةاكزلا ںاتک ۔ ٤

 نم زهجتي نأ هل لحي يزاغلا كلذكو « ًاينغ ناك نإو « هل لحت مراغلا كلذكو
 . هللا ليبس يف عاس هنأل ؛ ًاينغ ناك نإو « ةاكزلا

 ؛ نيملسملا حلاصم نم ةماع ةحلصمب امئاق ناك نم هب قحليو : حراشلا لاق

 يف ناك نم ديبع وبأ لخدأو « ًاينغ ناك نإو « سيردتلاو ءاتفإلاو ءاضقلاك

 مكاحلا قزر باب : لاق ثيح يراخبلا هيلإ راشأو « نيلماعلا يف ةماع ةحلصم
 حلاصمب موقي نمل لاملا تيب نم مامإلا هقزري ام قزرلاب دارأو « اهيلع نيلماعلاو
 ا يالا يابا يي اسما فعلا

 . ًاينغ ناك نإو « ةحلصم اب مايقلا

 ؛ مكحلا ىلع ةرجألا يضاقلا ذخأ زاوج ىلإ روهمجلا بهذ هنإ : يربطلا لاق

 ‹ كلذ اوهرك فلسلا نم ةفئاط نأ ريغ « هحلاصمب مايقلا نع مكحلا هلغشي هنأل

 00 . هومرحي ملو

 ؛ لالحلا نم ذخألا ةهج تناك نإ ءاضقلا ىلع قزرلا ذخأ : ةفئاط تلاقو
 ؛ ةهبش كانه تناك اذإ امأو ء اعّروت هكرت امَّنإَف هكرت نمو « ًاعامجإ ًازئاج ناك
 e ههجو ريغ نم لالا ks لاملا ناك اذإ مرحيو ' كرتلا ىلوألاف

 افا رخ بلاغلا ناك اذإ

 هل طرش دقف ؛ هزوج نمو « فالخ هزاوج يفف نيمكاحتملا نم ذخخألا امأو
 انه حراشلا هل ضّرعت ام اغاو « ءاضقلا باب يف كلذ ركذ ينأيو . طئارش

 . هل انضرعت



 ةصيبقو يدع نب هللا ديبع اثيدح 7504و "١ تاقدصلا ةمسق باب *  ةاكزلا باتك ٤

 نيلُجر هنع هللا يضر رايخلا نب يدع نب هللا دّْيَبُع نعو 7

 ؛ رظنلا امهيف بلقف ء ةق دّصلا نم هنالأسي لك هللا لوسر ايَنأ امُهَنأ : هاندح

 يوقل الو « ينغل اهيف ظح الو « امكُئيطعأ امتئش نإ» : لاقف نْيَدَلَج امُهآرف

 ْ ّ . يئاسنلاو دواد وبأو « هاّوقو دمحأ اور . «بسّتكُم

 ةمجعملا ءاخلا رسكب : (هنع هللا يضر رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نعو)

 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع دلو هنإ : لاقي هللا ديبعو « ءار هرخآ ةيتحت ةانثمف

 نيلجر نأ) امهريغو نامثعو رمع نع ىور « نيعباتلا يف دعي « ملسو هلآو هيلع
 : (رظنلا امهيف بلقف ‹ ةقدصلا نم هنالأسي لكي هللا لوسر ايتأ امهنأ : هاثدح

 : لاقف نيدلج امهآرف) هضفخو رظنلا انيف عفرف : ظفلب ىرخألا ةياورلا كلذ رسف

 دمحأ هاور . (بسّتكُم يوقل الو « ينَغل اهيف ظّحالو « اَمُكُنْيَطْعَأ امش نإ

 ! ثيدح نم هدوجأ ام : لبنح نب دمحأ لاق : (يئاسنلاو دواد وبأو « هاوقو

 ‹ امكتيطعأ اهب امتيضر نإف ؛ ةلذ ةقدصلا ذخأ نإ : يأ ؛ «امتئش نإ» : هلوقو

 و ال ؛ امكتيطعأ مارحلا لوانت امتئش نإف ؛ دلجلا ىلع مارح اهنإ وأ

 نإو « ةيآلا موهفمب حيرصت وهو « ىنغلا ىلع ةقدصلا ميرحت ةلدأ نم ثيدحلاو

 هتفرح نأل ؛ بستكملا يوقلا ىلعو « فلس امك - ينغلا قيقحت يف فلتخا

 . لبقي ال اب ثيدحلا لوأت هل زاجأ نمو « ينغلا مكح يف هتريص
 لوسر لاق : لاق يلالهلا قراخم نبا ُهنع هللا يضر ةصيبق ٌنعو - 4

 ! هل تلحف ةلاَمَح َلَمَحَتٍلُجَر : ةثالث دحأل الإ لحت ال ةلأسملا نإ : قي هللا

 هلام تحاتجا ٌةَحئاج ُةنباصأ لجرو « كسم مث اهبيصُي ىّتح « ةّلأسملا

 ىّتح « ةقاف هتباصأ لجرو « شيع يع نم اماوق بيصي ىّبح « ةلَأسملا هل تَّلَحَف

 م

 أ:

۹۷ 



 ةصيبق ثيدح "04 0 . تاقدصلا ةمسق باب٣ ةاكزلا باتك ٤

 هَل تلَحف ةقاف ًانالف تباصأ ْدَقَل : همْوَق نم ىجحلا يوذ نم ةثالث لوقي
 : ةضيبق اي لالا نم هاوس امف: شْيَع نم ًاماوق بيصُي ىح « ةلأسملا

 OES تحس اهبحاص اهلکأي تحس

 . ةيتحت ةانثمف ذ ةروسكم ةدحومف فاقلا حتفب : (هنع هللا يضر ةصيبق نعو)

 و دارو ةيجعم اجت ملا مح (قراخم نبا) ةلمهم داصف

 لهأ ىف و هدادع « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دقو : (يلالهلا) فاقف

 ال َةَلأْسَمْلا إد : إو هللا لوسر لاق لاق) هريغو نطق هنبا هنع ىور « ةرصبلا

 : ريدقتب هعفر حصيو « ةثالث نم الدب رسكلاب : (لجر : ةئ ةثالث دحأل الإ لحت

 نع ناسنإلا هلمحتي لاملا وهو « ةلمهملا ءاحلا حتفب : (ةَلاَمَح َلّمَحَت) مهدحأ

 هَنباَصَأ لُجَرو « كسب مث ءاهَبيِصُي ىّنح « ٌةلأسَملا ُهَل تلَحف) ٠ هريغ

 ءةَلأسملا هل تلحف ؛ ُهَلاَم) تكلهأ : يأ : (تّحاتجا) ةفآ : يأ : (ةحئاج

 «شْيَع نم) هتلخ دسو هتجاحب موقي ام : فاقلا رسكب : (اماوق بيِصُي ىّتح
 : (ىجحلا يوذ نم ةثالث لوقي ىَّتَح) ةجاح : يأ: (ةقاف هتباَصأ ٍلجَرو

 وأ « نولوقي هلاحب ربخأ مهنأل : (همْوَق نم) لقعلا : روصقم « ميحلاو ةلمهملا رسكب

 : (ًاماوق بيصي ىّتح « ُهَلأْسَمْلا هَل تْلَحَف ةقاف انالف تباصأ دقل) نيلئاق

 مضب : : (تخم « ةَصيبق اي ةَلأْسَسْلا نم نُهاوس امف . ٍشْيَع نم) فاقلا رسكب

 اهنع ةرابع تحسلا لعج هنأل ؛ ثنأ « ةقدصلا : يأ : (اهلكأي) ةلمهملا نيسلا

 تحسي هنأل ؛ هبسك لحي ال يذلا مارحلا تحسلا : («اتحُتس) هل ريمضلاف الإو

 . (نابح نباو ةميزخ نباو دواد وبأو ملسم هاور) اهبهذي : يأ ؛ ةكربلا

 : ةثالثل الإ ةلأسملا مرحت اهنأ ىلع ليلد ثيدحلا

۸ 



 ةصيبق ثيدح 68 تاقدصلا ةمسق باب ۔ ٣ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 « ةيد وأ « نيد هريغ نع ناسنإلا لمحتي نأ كلذو « ةلامح لمحت نمل : لوألا

 ال هنإف ؛ ًاينغ ناك نإ هرهاظو « ةلأسملا هل لحت اهنإف « نيتفئاط نيب لاب حلاصي وأ

 ‹ ةقدصلا ذخأ مهل لحي نيذلا ةسمخلا دحأ وه اذهو « هلام نم هميلست همزلي

 . ديعس يبأ ثيدح ىف فلس امك ءاينغأ اوناك نإو

 ؛ هوحنو قرغلاو دربلاك ؛ ةيضرأ وأ « ةيوامس ةفآ هلام باصأ نم : يناثلاو

 موقي ام هل لصحي ىتح « ةلأسملا هل تلح « هشيعب موقي ام هل قبي مل ثيحب

 . هتلخ دسيو هلاحب

 هل دهشي نأ طرشب الإ ةلأسملا هل لحت ال نكلو « ةقاف هتباصأ نم : ثلاثلاو

 هيلع بلغ نم ال « لوقعلا يوذ نم ةثالث  هلاحب ربخأ مهنأل  هدلب لهأ نم

 لبقي ال : اولاقف صنلل ؛ ةيعفاشلا تبهذ ةثالث مهنوك ىلإو « ليفغتلاو ةوابغلا

 رئاس ىلع ًاسايق ؛ نينثالا ةيافك ىلإ مهريغ بهذو « ةثالث نم لقأ راسعإلا ىف

 افورعم ناك نم ىلع لومحم اذه مث . بدنلا ىلع ثيدحلا اولمحو  تاداهشلا

 اودهشي مل نإو « لاؤسلا هل لحي هنإف كلذك نكي مل اذإ امأ ءرقتفا مث « ىنغلاب

 . هلوق لبقي ةقافلاب هل

 . ةلادعلا هب طقست اهنأو « ىليل ىبأ نبا لاؤسلا جرحت ىلإ بهذ دقو

 نوكي نأ "وأ « نيروكذملا ةثالثلل الإ لاؤسلا يرحت ثيداحألا نم رهاظلاو

 . فلس امك ؛ ناطلسلا لوؤسملا

 )١( الإ : هلعل .



 ةعيبر نب بلطملا دبع ثيدح 505 تاقدصلا ةمسق باب٣ ةاكزلا باتك - ٤

 لاق : لاق هنع هللا يضر ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دّبَع ْنعو 6
 . «سانلا خاسْوَأ يه امنإ ؛ دمحم لآل يغبنت ال ةقدصلا نإ : فل هللا لوسر
 . ملسُم هاور . «دمحم لآل الو دمحم لحت ال اهنإو» : ةياور يفو

 بلطملا دبع نبا : (هنع هللا يضر ثراحلا نب ةعيبر نب بلطملا دبع نعو)

 يت ا i دب او و اولا
 ضعب ىلع ًالماع هلعجي نأ هنم بلطي كو هللا لوسر ىلإ ىتأ دق ناكو « نيتسو

 : : و ا هللا لوسر لاق : لاق) ةصق هيفو « ثيدحلا ي هللا ر و
 ةلعل نایب وه : : («ساتلا اسوأ يه اَمّنِإ ؛ دمحم لال يغبنت ال ةقادّصلا نإ»

 الو ء دمخ لح ال اهَّنإو١) بلطملا دبع نع ملسمل يأ : (ةياور يفو) ميرحتلا

 ديفيف « لحت ال : هب دارأ . «يغبنت ال» : ظفل نأ دافأف : (ملسم هاور . «دمحم لآل

 . ثيدحلا اذه ريغ ةتسلا بتكلا يف روكذملا بلطملا دبعل سيلو . اضيأ ميرحتلا

 هنإف « كلي هيلع امأف ء هلآ ىلعو يج دمحم ىلع ةاكزلا رحت ىلع ليلد وهو .
 لقنو « ةمادق نباو بلاط وبأ هلآ ىلع اهتمرح ىلع عامجإلا ىعدا اذكو « عامجإ

 . سمخلا سمخ اوعنم نإ : ليقو « ةفينح يبأ نع زاوجلا
 رام را لاق ءاايفالاغب لاق نموو تدخلا لع كلو ىنالا وه وحلو

 خاسوأ اهنأب ليلعتلاو . ليلد هيلإ ةجاحلا ىلع ماق اذإ ليوأتلا بجي امنإو ‹ ليوأتلل هجو

 نم اهب رهطي ىتلا يه اهنأل ؛ ؛ ةلفانلا ال « . مهيلع ةبجاولا ةقدصلا مرحتب ضاق سانلا

 : ةبوتلا] ] (اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخ# : ىلاعت لاق امك ؛ اهجرخي

 . ريسفتلا بتك يف فورعم وه امك « لفنلا ةقدص يف تلزن ةيآلا نأ لل

E): 



 معطم نب ريبج ثيدح 5 تاقدصلا ةمسق باب ٣ ةاكزلا باتك ٤
TS11 نر اوس اع وع  E 

 يف هانرتحاو « لآلا ىلع ًاضيأ لفنلا ةقدص ميرحت ىلإ ةفئاط تبهذ دقو

 . ةلدألا مومعل «راهنلا ءوض يشاوح»

 هذه «اهنع مهفرشو ؛ ةلاسغلل ًالحم اونوكي نأ نع هلآ مرک قلع هنأ هيفو

 يف مهل نأب ار «ميعن يبأ» دنع ليلعتلا درو دقو ‹ ةصوصنملا ةلعلا يه

 نم مزلي الو ‹ ناتصوصنم ناتلع امهف « مهينغيو مهيفكي ام سمخلا سمخ

 نوكي ال هقحو هلام نع ناسنإلا عنم نم نإف ؛ مهل لحت نأ سمخلا نع مهعنم

 . ةلقتسم ةلاسر يف لوقلا انطسب دقو « هيلع مرح ام اللحم هل هعنم

 - مقرأ نب ديز وهو  يوارلا هب مهرسف ام برقألاو ؛ فالخ لآلاب دارملا يفو

 . ىهتنا . ليقع لآو رفعج لآو سابعلا لآو يلع لآ : مهنأب

 ‹ يوارلا ريسفت اذهف ؛ ثيدحلا اذهل ؛ بلطملا دبع نب ثراحلا لآ ديزيو : تلق

 00 ا تي حم

 نيذلا ءالؤهف « هيناعم نم دارملا ىلع ليلد هيوار ريسفتو « كرتشم لآلا ظفل نأل

 مشاه ينبب انه مهريسفت امنإو . «ملسه حيحص» يف وهو « مقرأ نب ديز هب مهرسف

 فالخب ريسفت وهف « مهوحنو بهل يبأ دالوأ نم ملسأ نم لوخد هنم مزاللا

 « فانم دبع نب بلطملا ونب مهيلع ةاكزلا ميرحت يف لخدي كلذكو « يوارلا ريسفت

 وا

 نب نامثعو انأ تيشم POE ا

 سم نم بلطما ينب تيطعأ هللا لوس اي: انلقف ي : يبنلا ىلإ ن

aلاو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاقن  

١١ 



 : : معطم نب ريبج ثيدح ۔ ٠ تاقدصلا ةمسق باب ۳ ةاكزلا باتك ٤

 . يراخبلا هاور . «دحاو ءيش مشاه وئبو بلطملا وتب امّنِإو : مّلسو

 2 ةيتحتلا ءايلا نوكسو - ءابلا حتفو 0 (ريبج نت

 ا ووو سوبا دا

 زك يبنلا ىلإ نافع نب نامثعو انأ تيشم : لاق) كلذ ريغ ليقو « نيسمخو
 ار

 نحنو « انتكرتو ربيخ سمخ نم بلطملا ينب تيطعأ « هللا لوسر اي : انلقف
 ونب اَمْنِإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ةدحاو ةلزنمب مهو
 لآو ليقع لآو رفعج لآو ىلع لآ : مشاه ينبب دارملا : (مِشاَه وُنِبو بلطُملا
 يف مهنم ملسي مل هنأل ؛ ؛ كلذ يف بهل يبأ لآ لخدي ملو « ثراحلا لآو سابعلا
 هعم اتبثو بهل يبأ انبا بتعمو ةبتع مهنم ملسأ لب : ليقو « دحأ #4 هرصع
 . (يراخبلا هاور . «دحاو ءيش) ربيخ ىف هي

 يوذ مهس ىف مشاه ينب نوكراشي بلطملا ىنب نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 هلاغوء ماوس بسلا ىف اوناكت نإو + مهادغ نم نوف ًاضيأ ةاكزلا ميرحتو « ىبرقلا

 ؛ رخآ ظفل يف امك « ةالاوملا ىلع مهرارمتساب ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 يف دحاولا ءيشلاك اوراصف « مالسإ الو « ةيلهاج يف انوقرافي مل مهنأب هليلعت
 . يعفاشلا هيلإ بهذو « كلذ يف حضاو ليلد وهو « ماكحألا

 ‹ قاقحتسالا ال لضفتلا ةهج ىلع مهاطعأ ولج هنإ : اولاقو روهمجلا هفلاخو

 يف مهنوكراشي مهنأ ىلع ليلد . «دحاو ءيش» : هلوق لب ؛ رهاظلا فالخ وهو

 . ةاكزلا ميرحتو سمخلا قاقحتسا

۲ 



 عفار يبأ ثيدح 7  تاقدصلا ةمسق باب ٣ ةاكزلا باتك ۔ ٤

 . فانم دبع نب بلطملا دالوأ مه بلطملا ينب نأ ملعاو

 سمش دبع دالوأ نم نامثعو « فانم دبع نب لفون دالوأ نم معطم نب ريبجو

 ةجرد يف مع دالوأ لفون ونبو سمش دبع ونبو بلطملا ونبف « فانم دبع نبا

 مهنإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل معطم نب ريبجو نامثع لاق اذلف ؛ ةدحاو

 . مع ءانبأ لكلا نأل ؛ ةدحاو ةلزنمب بلطملا ينبو

 ىلع الجر ثعب ل يبنلا نأ : هنع هللا يضر عفار يبأ ٌنعو - ۷

 . اهنم بيصت كنإف ينبَحْصا : عفار يبأل لاقف « موزخم ينب نم ةقدصلا
1 

2 £ 

 هلأسف ُهاتأف . هلَأْسَأف مّلسو هلآو هيلع هللا ىَلِص ىبنلا ىتآ ىّبح ءال : لاقف

 ا هاور . «ةقدّصلا اتل لحت ال انو : مهسفنأ ْنم مْوَقلا ىلوم»:لاقف

 : نابح نباو ةميزخ نباو ةثالثلاو

 إب لك هللا لوسرل ُهَبَعَوَف سابعلل ناك : ليقو « ٌرمره : ليقو « ميهاربإ همسا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عفار وبأ رشب « سابعلا ملسأ املف

 قي ىبنلا نأ) ربلا دبع نبا هلاق امك ؛ ىلع ةفالخ ىف تام « هقتعأف

 لاقف) مقرألا همسا : (موزخم ينب نم) اهضبق ىلع : E (ةقدصلا ىلع الجر

 لص ىسبنلا يتآ ىتح « ال : لاقف ءاهنم بيصت كنإف ينبحصا : عفار يبأل

 اَنإو ؛ مهسفنأ نم موقلا ىلوم» : لاقف هلأسف هاتأف . هلأسأف ملسو هلآو هيلع هللا

 . (دابح نباو ةميزخ نباو ةثالثلاو دمحأ هاور . «ةقدصلا انل لحت ال

 . ةقدصلا ميرحت يف مهمكح قلي دمحم لآ ىلوم مكح نأ ىلع ليلد ثيدحلا

7 



 رمع نبا ثيدح 4 تاق دصلا ةمسق باب ٣ ةاكزلا باتك - ٤

 لح مدع ىف نيملسملا نيب فالخ ال هنإ : «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاق

 . ها . مهيلاولو مشاه ينبلو كلي يبنلل ةق

 هنألو . بسنلا يف ةكراشملا مدعل ؛ مهيلع اهميرحت مدع ىلإ ةعامج تبهدو
 يهف « للعلا هذه هيلع مدقت ال صنلا نأب بيجأو « مهس سمخلا يف مهل سيل

 ‹ صنلا نم تباثلا فالح اذه : ربلا دبع نبا لاق ؛ صنلا عفرت اهنإف ؛ ةدودرم

 هنأل ؛ قلي دمحم لآ ىلع ىلوألابو « يلاوملا ىلع ةلامعلا ميرحت ىلع صن اذه مث

 هالو يذلا هلمع ضعب ىلع هيلوي نأ عقار يبأ ىلع ضرع يذلا لجرلا دارأ

 عفار يبأل زئاج هنإف ؛ هترجأ نم هيطعي نأ دارأ هنأ ال ؛ ةلامع لانيف « يَ يبنلا

 لجرلا كلذ كلم دق هنأل ؛ مهل لحت نيذلا ةسمخلا تحت لخاد وه ذإ ؛ هذخأ

SEEفلس اميف هلوق ريظن وهف ؛ عفار يبأل لالح وهف ؛  : 
 . «اهنم ىدهأف اهنم هيلع قدصت لجرو»

 لوسر نأ : هيبأ ْنَع مهنع هللا يضر رمُع نب هللا دبع نب ملاس نعو

 هذخ» : لوقّيَف ٠ يتم رقْفأ هطغأ : لوقيف . ءاطغلا َرَمُع يطْعُي ناك و للا
 الو ‹ فرشم ريغ تْنأو لاملا اذه نم كءاج امو . هب قدَصَت وأ «ُهلَوُمَتَف

 . ملسم هاور . «كسفت هعبتت الف ؛ ال امو هذخف ‹ لئاس

 هللا لوسر نأ : هيبأ نع مهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نب ملاس نعو)
 :ُهْلَوَمَتَف هذخ» : لوقيف « ينم رقفأ هطعأ : لوقيف « ءاطعلا رمع يطعي ناك ب
 ةمجعملا نيشلاب : (فرشُم ُرْيَغ َتْنَأَو لالا اذه ْنم كءاَج امو . هب قدّصَت وأ

 ؛ لئاّس الو) هيلع صرحلاو ءيشلل ضرعتلا وهو ؛ فارشإلا نم « ءافلاو ءارلاو

٤ 



 رمع نبا ثيدح 0 تاقدصلا ةمسق باب ؟ ةاكزلا باتك  ؛

 : (ملسم هاور) هبلطب اهقلعت ال : يأ : («كسفت ُهْعِبتُت الف « ال امو ء هذخف

 ىف ثيدحلا نإف ؛ اهدري الو « ةلامعلا ذخأي نأ هل ىغبني لماعلا نأ دافأ ثيدحلا

 رشا ' هلوق يف رمألا نأ ىلع رثكألاو ملسم ةياور يف هب حرص امك ؛ ةلامعلا

 ؛ ناسنإلا اهاطعي ةيطع لك يف بودنم وهو : ليق . بوجولل : ليقو « بدنلل
 يذلا لاملا ناك اذإ اذه « ثيدحلا ىف نيروكذملا نيطرشلاب اهلوبق هل سدني هنإف

 نإ : رذنملا نبا لاقف « مارحو لالح هلام نم هريغو رئاجلا ناطلسلا ةيطع امأو

 :”دوهبلا قف لاق ىلاغت هنأ كلذ ةجحو لاق ةيتق نفخ م ا اهذخآ

 2 : نهر دقو.« [47؟:ةدئاملا] #تحسلل نولاكأ بذكلل نوعامس#

 نم ًاريثك نإو , كلذب هملع عم مهنم ةيزجلا ذخأ اذكو « كلذب هملع عم يدوهي

 . ىهتنا . ةلطابلا تالماعملاو ريزنخلا نمث نم مهلاومأ

 نأ ملع نإ هنأل ؛ درت ال رئاجلا ناطلسلا ةيطع نإ : «يفاكلا عماجلا» يفو

 وهف اسبتلم ناك نإو , هكلام ىلإ هميلستو هلوبق بجو ملسملا لام نيع كلذ

 هلطابل ليلقت هيفف رئاجلا لام نيع كلذ ناك نإو « اهقحتسم ىلع اهفرصي ةملظم

 نمأي نأ كلذ يف طرتشي هنأ الإ « ةعيرشلا دعاوق ىلع راج نسح مالك وهو

 نم بح ىلع سوفنلا تلبج يذلا « نسحملا ةبحم نم هسفن ىلع ضباقلا
 « هاطعأ ام ضبق ثيح قحلا ىلع ناطلسلا نأ ريغلا مهوي ال نأو « اهيلإ نسحأ

 . . اذه نم عسوأ وه ام« عيبلا باتك يف «راهنلا ءوض يشاوح» ىف انطسب دقو

t\o 





 مايصلا باتک . °

 نع كاسمإلا وهو ؛ صوصخم كاسمإ : عرشلا ىفو « كاسمإلا : ةغل مايصلا

 ‹ عورشملا هجولا ىلع راهنلا يف « عرشلا هب درو ام اهريغو عامجلاو برشلاو لكألا

 دورول ؛ هوركملاو مرحلا مالكلا نم امهريغو « ثفرلاو وغللا نع كاسمإلا كلذ عبتيو
 ‹ صوصخم تقو يف « هريغ ىلع ةدايز موصلا يف اهنع ىهنلاب ثيداحألا

 ةنسلا ىف هضرف أدبم ناكو . ةيتآلا ثيداحألا اهلصفت ؛ ةصوصخم طورشب

 1 . ةرجهلا نم ةيناثلا

 الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع 68

 . هيلع َقْفَتُم . «ةمصيلف اموص ٌموصي ناك لجر الإ ؛ نيموي الو موي موصب ناضمر
 اوصدقت ال» : غي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 يبأ ثيدحو ‹ ناضمر رهش ىلع ظفللا اذه قالطإ ىلع ليلد هيف : (ناضمر

 نم مسا ناضمر نإف ؛ ناضمر ءاج : اولوقت ال» : اعوفرم هريغو دمحأ دنع ةريره

 تبث ام مواقي ال فيعض ثيدح « «ناضمر رهش ءاج : اولوق نكلو « هللا ءامسأ

 , «مارملا غولب» خسن يف اذك : (لجر الإ ؛ نيموي الو موي موصب) حيحصلا يف

 : يأ ؛ ةمات نوكي : فنصملا لاق ؛ «لجر نوكي نأ الإ» : يراخبلا يف هظفلو

 ءانثتسا هنأل ةيبرعلا سايق وهو : تلق « «ًالجر الإ» : ملسم ظفلو « لجر دجوي

 . (هيلع قفتم . (همصيلف اموص موصي ناك) روكذم نم لصتم

 دعب يذمرتلا لاق « ناضمر لبق نيموي وأ موي موص ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا
 لجرلا لجعتي نأ اوهرك ؛ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو : ثيدحلا ةياور

 اوم دقت ال :

1۷ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۹ مايصلا باتك 5

 دييقت ‹ ناضمر ىنعمل : هلوقو . ىهتنا . ناضمر ىنعمل ؛ ناضمر لوخد لبق مايصلا

 لفنلاك . ًاقلطم ًاموص موصلا ناك ول ال , ًاطايتحا موصلا نوكب طورشم هنأب يهنلل
 مدقت زاوج هنم مزلي دييقتلا اذه دعب هنأ ىفخي الو : تلق . هوحنو رذنلاو قلطملا

 الإ هنم نئتسي مل ماع هنإف ؛ يهنلا رهاظ فالح وهو « ناك موص يأب ناضمر

 ىلص دار ولو « نابعش نم موي رخآ كلذ قفاوو ‹ ةمولعم مايأ موص داتعا نم موص
 . ظفللا اذه وحن وأ , ًالفنتم الإ : لاقل « ركذ اب ديقملا موصلا ملسو هلآو هيلع هللا
 ةيؤرب ناضمر موص ىف لوخدلا قلع دق عراشلا نأل ؛ ناضمر مدقت نع ىهن امنإو

 . ايهنو ارمأ صنلل فلاخم هيلع مدقتملاف . هلاله

 لاله ةيؤر لبق نيموي وأ مويب موصلا مدقت نم ةينطابلا هلعفي امل لاطبإ هيفو

 نيلبقتسم : ىنعم ىف «هتيؤرل اوموص» : هلوق يف ماللا نأ مهمعزو « ناضمر

 نإو « ىنعملا اذه ىلع اهلمح حصي ال ماللا نأ ديفي ثيدحلا نأل كلذو ؛ اهل

 . عضاوم يف هل تدرو

 نم لوألا فصنلا دعب نم موصلا نع ىهنلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو

 نابعش فصتتا اذإ» : اعوفرم ةريره ىبأ ثيدحل ؛ نابعش نم رشع سداس موي

 8 مهريغو «نتسلا» باحصأ هجرخأ . (اوموصت الف

 . نيموي وأ مويب ناضمر لبق مرحيو فاصتنالا دعب هركي هنإ : ليقو

 زاوج امأ . نيموي وأ مويب هلبق مرحيو ‹ هفاصتنا دعب نم زوجي : نورخأ لاقو
 هنإ : "!نيعم نباو دمحأ لاق « فيعض ةريره يبأ ثيدحو . لصألا هنألف لوألا
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 . نسح لوق وهو « باتكلا ثيدحلف ؛ يناثلا ميرحت امأو . "اركنم

 كشي يذلا مولا ماص نم : لاق هنع هللا يضر رساي نب ٍراَّمع نعو - 51

 ‹ ةسمخلا ٌهلصوو « ًاقيلعت يراخبلا هركذ . و + مساقلا ابأ ىصع دقف « هيف

 . ناّبح نباو ةميزخ نبا هححصو

 : (كشي يذلا مويلا ماص نم : لاق هنع هللا يضر رساي نب رامع نعو)

  يراخبلا هركذ . هل

 هولصو مهنأو « مكاحلا : «حتفلا» يف فنصملا دازو « رامع ىلإ هلصوو : (ًاقيلعت

 رامع دنع انك : مهدنع هظفلو « هنع قاحسإ يبأ نع سيق نب ورمع قيرط نم
 ينإ : لاقف موقلا ضعب ىحنتف . اولك : لاقف « ةيلصم ةاشب ىتأف ؛ رساي نبا

 ةيزخ نبا هححضو . !"'ةسمخلا هلصوو) خلإ . . ماص نم : رامع لاقف « مئاص

۳ lz 

 | م
Dyسرا  

 )١( ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلادبع نب ءالعلا نع قرط نم هوجرخأ : تلق .
 /41/1(  ,ىلا/ل5) نابح نباو « يذمرتلا هححص دقو . ملسم طرش ىلع حيحص دنس اذهو

 . (799/5) «عومجملا» ىف يوونلا هاوقو

 : لاقف « هب ءالعلا درفتب دمحأ هلعأ دقو ! هيف ةراكنلا هجو انل رهظي الو

 ! «اذه الإ هثيدح نم ركني ال « ةقث وه»

 . (؟5/5) «دايجلا تاقيلعتلا» رظناو !؟ ةقثلا درفت يف ءىش يأف

 . هل دمحأ مامإلا راكنتسا نع هباوجو « نابح نبا هححص هنأ (477) ىف ف يتأيس : لوقأ

 لبق مرحيو « فاصتنالا دعب ه هرکی هنأ : ينعأ ؛ لوألا ليقلا وه نیا لر انوعف

 . نيموي وأ مويب ناضمر ١

 = : «ىقتنملا» يف لاقو ! دمحأو «ةعبرألا نتسلا» باحصأ : يأ )(

۹ 
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 . كلذ يف نوفلتخي ال مهدنع دنسم وه : ربلا دبع نبا لاق : ("'نابح نباو

 نع ىهنلا ثيداحأ نم دافتسم هانعمو ؛ امکح عوفرم ؛ اظفل فوقوم وهو . ىهتنا
 وه كشلا موي نأ ملعاو « هتيؤرل موصلاب رمألا ثيداحأو « موصب ناضمر لابقتسا
 هنوك زوجيف « هوحن وأ رتاس ميغب ةليل يف لالهلا َرُي مل اذإ نابعش نم نيثالثلا موي
 . نابعش نم هنوكو ناضمر نم

 ‹« يعفاشلا بهذ هيلإو ء هموص ميرحت ىلع لدي هانعم يف امو ثيدحلاو
 ‹ هنم عنم نم مهنمو « هموص زاوجب لاق نم مهنم « كلذ يف ةباحصلا فلتخاو

 . نيمرحلا عم ةلدألاو < مساقلا يب أل انايصع هدع

 : لاق مالسلا هيلع ًايلع نأ نيسحلا تنب ةمطاف نع يعفاشلا هجرخأ ام امأو

 رثأ وهف ؛ ناضمر نم ًاموي رطفأ نأ نم ىلإ بحأ نابعش نم ًاموي موصأ نأل

 ىلع لجر هدنع دهش نأ دعب لب «درجم كش موي يف سيل هنأ ىلع . عطقنم
 . خلإ ٠. . موصأ نأل : لاقو مايصلاب سانلا رمأو « ماصف لالهلا ةيؤر

 : باح هنييو مكديب لاح ناف: سابع نبا ثيدح بابلا يف صن وه امو

 باحصأو دمحأ هجرخأ . «ًالابقتسا رهشلا اولبقتست الو , نيثالث ةدعلا اولمكأف
 اولبقتست الو» : ظفلب يسلايطلا هجرخأو ‹« ىلعي وبأو ةميزخ نباو < (١ نتسلا)»

 . «دمحأ الإ ةسمخلا هاور» =

 . «دمحأ دنسم» يف سيل هنإف ؛ باوصلا وه اذهو

 )١( «حيحص نسح دانسإ» : ( (۲۲۷) ينطقرادلا لاقو .

 امك وهو ؛ يبهذلا قفاوو « )٠۲٥/۱( ًاضيأ مكاحلا هححصو ؛ هححصو « يذمرتلا مهنم (۲)
 . (157/*) «دايجلا تاقيلعتلا» رظنا . اولاق
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 يف ةميزخ نبا هححصو ينطقرادلا هيب ا ناضمر
 نم ظفحتي : هللا لور ناك : ةيقئاغ ا ف اوا يب ألو « «هحيحصا)

 E ار ولقب قا ا وريح م طحت يواصل

 : اهرذرم ةفردح فير وفا ادواد وبأ جرخأو . ماص مث أموي نيثالث دع « هيلع

 ثيداحأ بابلا ىفو . «ةدعلا اولمكت وأ لالهلا اورت ىتح رهشلا اومدقت ال»

 ۰ : هلوق كلذ نم ؛ كشلا موي موص ميرحت ىلع ةلاد « ةعساو

 ١ تعمس : لاق امهنع هللا يضر رمُع نبا نعو 3
 هل اور دفاف ْمكيلع مَع نإف « اورطفأف ءومیأر ذإو ء اوموتصف هومر اذا .

 يراخبللو « «نيثالث هل اوُردقاف مكيلع يمغأ نإف» : ملسملو « هيلع قفتم :

 (نيثالث ةدعلا اولمكأف» .

 تعمس :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 ديكو E O i (هومتيأر

 قام اور دقاق مكايله) مير هجو كتيب انس: يآ 1 ميلا ديدشتو اجلا

 . (هيلع

 نم موي لوأ راطفإو « هلاله ةيؤرل ناضمر موص بوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 ماق نكل « نيبطاخما نم هل عيمجلا ةيؤر طارتشا هرهاظو . لالهلا ةيؤرل لاوش
 )١( لاقو « (۲۲۷) ىنطقرادلاو « (859) نابح نبا اذكو :

 5 «حيحص نسح دانسإ»

 . ملسم طرش ىلع وهو

 : )14 ج ۱۳/۳( «تاأقيلعتلا» : حيحص هدنسو : هريعو يئاسنلا اذكو )۲(
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 رابخإ نم يعرشلا مكحلا هب تبثي ام دارملا لب « كلذ بوجو مدع ىلع عامجإلا
 . كلذ يف فالح ىلع « نينثالا وأ لدعلا دحاولا

 ىلع اذه لديف « ةيؤرلا مكنيب اميف تدجو اذإ : يأ «هومتيأر اذإ» : ىنعمف

 ظ . مكحلا مزليف « دالبلا لهأ عيمجل ةيؤر دلب ةيؤر نأ
 ‹« هب نيصوصخم سانأل ناطخ < «هومتيأر اذإ» : هلوق نأل ربتعي ال : ليقو

 ‹ ةيؤرلا دلب لهأ موزل برقألاو . ضهان ليلد اهدحأ ىلع سيل لاوقأ ةلأسملا يفو

 . اهتمس ىلع يتلا تاهجلا نم اهب لصتي امو
 موصلا همزل لالهلا ةيؤرب درفنا اذإ دحاولا نأ ىلع ليلد «هتيؤرل» : هلوق يفو

 يف اوفلتخاو ‹ موصلا يف ةعبرألا بهاذم ا ةمئأو لآلا ةمئأ لوق وهو « راطفإلاو

 . هيفخيو رطفي : ىعفاشلا لاقف ؛راطفإلا

 هل مدقت هنكلو . «حرشلا» يف هلاق اذك ؛ ًاطايتحا اور : رثكألا لاقو

 مكح عباتيو هسفن نيقي كرتي هنأب لقي مل هنأ نيديعلا ةالص باب لوأ يف
 هيلع نيعتي هنإ : نولوقي روهمجلا نأو « ينابيشلا نسحلا نب دمحم الإ« سانلا

 . فلس ام انه ضقانف « هنقيتي اميف هسفن مكح

 ‹ ماشلاب وهو ا ةيؤرب دتعي ال هنإ : بيركل سابع نبا لوق فالخلا ببسو

 نيثالثلا موي هنأل ؛ ماشلا ةيؤر رابتعاب نيثالغلاو يداحلا موصيف « ةنيدملا لهأ قفاوي لب
 صنب سيلو « ثيدحلا مدقتو ةنسلا نم كلذ نإ : سابع نبا لاقو . ةنيدملا لهأ دنع
 . ًاراطفإو اه نيني لدعو هن أ قحلاف « مدقت امك هلامتحال ؛ هب اوجتحا اميف
 ق ى : (ملسلو) هب نظلا ةءاسإب مهمثإ نع دابعلل انوص ؛ بسم

۲ 
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 رمع نبا نع يأ : (يراخبللو «نيثالث هل اوردقاف « مكيلع يمغأ نإف) رمع نبا

 رسكتو « لصو ةزمه هتزمه رمأ وه «هل اوردقاف» : هلوق : («نيثالث ةدعلا اولمكأف»)

 اولمكأو : نيثالث هل اور دقاف» : هلوق هب دارملا رّسفو « أطخ مضلا : ليقو « مضتو لادلا

 نسحأ اذهو ‹ رهشلا مات اوبسحاو « نيثالثلا موي اورطفأ : ىنعملاو « «نيثالث ةدعلا

 . ثيدحلا نم دارملا رهاظ نع ةجراخ « حراشلا اهلقن رخأ ريسافت هيفو « هريسافت

 ةيؤر هيلع لوعملا امنإو ‹ نيمجنملا ةاعارمل عفد ثيدحلا يف : لاطب نبا لاق

 هنإ : لاق نم ىلع درلا ىف  ىجابلا لاق دقو « فلكتلا نع انيهن دقو « ةلهألا

 ةعيرشلا تهن دق لطاب بهذم وه : ةزيزب نبا لاقو « مهيلع ةجح فلسلا عامجإ

 . عطق اهيف سيل نيمختو سدح اهنأل ؛ موجنلا ملع يف ضوخلا نع

 نبا نع يراخبلا هجرخأ ام مهيلع حضاولا باوجلاو : تلق : حراشلا لاق

 اذكه رهشلا . بسحن الو بتكن ال ةيمأ ةّمأ انإ» : لاق 2

 . ةرم نيثالثو ةرم نيرشعو اعست : ينعي ؛ «اذكهو

 . «نيثالث نابعش ةدع اولمكأف» : ةريره ىبأ ثيدح ىف هلو 5

 : ((نيثالث نابعش ةدع اولمكأف» : ةريره وبأ ثيدح يف) يراخبلا ىأ : (هلو)

 : يأ ؛ «ةدعلا اولمكأف مغ نإف» : ةياور ىف هتيؤرل موصلاب رمألا دافمب حيرصت وه

 . نابعش ةدع

 وأ ٠ لالهلل ةيؤرلاب الإ ¢ راطفإ الو مةوعص هل هنأ ارق صوصن تنداخألا هذهو

 . ةدعلا لامكإ

۳ 



 .رمع نبا ثيدح ظ مايصلا باتك  ه

 ترّبخأف « لالهلا ُساَّنلا ىءارت : لاق امهنع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَو | ١
 هحّحصو « دواد وبأ ُهاور . همايصب ساتلا َرَمَأو ماصف « ةأر يّنأ هلي يبنلا
 ظ . مكاحلاو ناّبح نبا

 تربخأف « لالهلا سانلا ىءارت : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 هححصو « دواد وبأ هاور . همايصب سانلا رمأو ماصف ؛ هتيأر ينأ لب يبنلا
 موصلا يف دحاولا ربخب لمعلا ىلع ليلد ثيدحلا : ("'هكاحلاو "نابح نبا
 . ةلادعلا هيف طرتشيو . ملعلا ةا نم ةفئاط بهذم وهو « هيف الخد

 هاور ربخب اولدتساو « ةداهش اهنأل نينثالا نم دب ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو >

 لوسر باحصأ تسلاج : لاق هنأ باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع نع يئاسنلا

 اورطفأو « هتيؤرل اوموص» : لاق و : هللا لوسر نأ : ينوثدحو مهتلأسو 0 هللا

 دهشي نأ الإ «ًاموي نيثالث نابعش ةدع اولمكأف مكيلع مغ نإف ؛ هتيؤرل
 . دحاولا يفكي ال هنأ هموهفمب لدف « ''«نا دهاش

 ثيدحو « رمع نبا ثيدح هدافأ يذلا قوطبملاو « موهفم هنأب هنع بيجأو

 . دبعلاو ةأرملا ربخب لبقيف « دحاولا ربخ لوبق ىلع لديو « هنم ىوقأ يت الا يب ؛ارعألا

 . دحاولا ربخ ةيافك يف نايوتسم راطفإلاو موصلا نأ رهاظلاف هنم جورخلا امأو
 لاله ىلع دحاو ربخ زاجأ : : لكي هن هنأ : رمع نباو سابع نبا ثيدح امأو

 . (مالكز )1(

. (۳/1) (( 
 00 دوا f) ۱/۱( يئاسنلا دنع همامت (۳)

 1 (YY) )اشا ىنطقرادلا هاورو . لكيح هدانسإو

{TE 



 سابع نبا ثيدح 4 مايصلا باتك  ه

 يوب هفعض هنإف ؛ نيلجر ةداهشب الإ راطقإلا ا عب ال ناكو « ناضمر

 . فيعض وهو يليألا رمع نب صفح هب درفت : لاقو

 a موصلا يف دحاولا ربخ لوبقل لديو

 فل يبنلا ىلإ ءاج ًايبارعأ نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو 11٤

 : لاق , معن : لاق «؟هللا الإ هلإ ال ْنَأ دهشتأ» : لاقف «لالهلا تبار ينإ : لاقف

 نأ لالب اي ساّنلا يف نداق : لاق « معن : لاق ۵ لوسر | دمحم نأ دّهْشتأ»

 حجرو « ناّبح ناو ةميزخ نبا هحّحصو ؛ةسمخلا اور . (ادغ اومْوُصَي

 . ُهَلاَسْرِإ يئاسنلا

 : لاقف قلي يبنلا ىلإ ءاج ًايبارعأ ت
 : لاق « معن: لاق «؟هللا الإ هلإ ال أ

 امهنع هللا يضر ٍساببع نبا نعو)
 دهشتأ» : لاقف« لالهلا ْتْبَأَ ين

 نأ لالب اي ساثلا يف ْنّدَأَق» : لاق « معن : : لاق «؟هللا لوسر اده نأ دهن

 م

 ٠

 ص ص

i»:نأ  

 حجرو ؛ نابح ناو ةميزخ نبا وا ةسمخخلا هاور .«(ادغ اوموصُي

 . موصلا 2 دحاولا ربخ لوبق ىلع هلبق يذلاك ليلد هيف : ("7هَلاَسْرإ ئئاسنلا

 يبارعألا نم كيج بلطي مل ذإ ؛ ةلادعلا نيملسملا يف لصألا نأ ىلع ةلالدو

 . ةداهشلا الإ

 يف يفكي هنأو ةداهشلا ال ءرابخإلا ىرجم راج لالهلا يف رمألا نأ هيفو

 ؛ ثيدحلا اذه يف برطضي ناك يذلا وهو « فعض هيفو ؛ برح نب كامس هيف : تلق )١(

 : يئاسنلا لاق . سابع نبا هيف ركذي ال هلسري ةراتو « هلصوي ةراتف

 . )٠١١( «تاقيلعتلا» : «نقلتيف نقلي ناك ًاكامس نأل ؛ باوصلاب ىلوأ اذه»

 را

{٥ 



 نيدمؤملا مأ ةصفح ثيدح 6 ( مايصلا باتك ٥

 الا رئاس نم يربتلا مزلي ak رارقإلا ناميإلا

Woاهنع هللا يضر نيشفؤملا أ ةصفَح نعو -  : 
 !يذمرتلا امو  ةسئتنخلا ورا ف ماي الق قلا لج مالا توي د 6

 « ناّبح نباو ةميزخ نبا اورم هحّحصو « هفقو حيجرت ىلإ يئاسنلاو

 .٠ ٠ «ليللا نم هضرفي مل نمل مايص ال» : ينطقرا دللو

 تيبي مل نم» : لاق هلي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةصفح نعو)

 ىلإ يئاسنلاو يذمرتلا لامو . ةسمخلا هاور . "7«هل مايص الف رجفلا لبق مايصلا

 «نابح نباو ةميزخ نبا اعوفرم هححصو) ةصفح ىلع : (هفقو حيجرت
 1 دحلا : («ليللا نم هضرفي مل نمل مايص ال») ةصفح نع : يأ : ( ينطقرا دلو

 ا ةريثك كين انمأب مهريغو «ننسلا» باحصأ هاور ؛ ‹ حيحص ثيدحلا» : يوونلا لاق» / ١)

 بجوف « هعفرب ملع ةدايز اهيف نأل ؛ هيلع دمتعم حيحص اهنم ريثك نکل« اشو وو افتوو

 نبا لاق . تاقث ةلجأ مهلك هدانسإ لاجر : ةلوصوملا هقرط ضعب يف ينطقرادلا لاق دقو ‹ هلوبق

 فرصني امنإ ؛ قلطأ اذإ ىفنلا نأ ةررقملا ةدعاقلا ترضحتساو ‹ ثيدحلا ةحص تبث اذإو : رجح

 بهجت ال : رفزو دهاجمو ءاطع لوق درو « ةينلا بوجو هنم ملع اهلامك يفن نود  ةقيقحلا يفنل
 . )٥۱١/۲( «ةاقرملا» نم ىهتنا . «هيف هريغ داقعنا مدعو هنيعتل ؛ ةين ناضمرل

 هدانسإو ؛ (۱/۳۹ ق) «ثيدحلا بيرغ» يف يباطخلاو )070/١(  هجام نبا هاور اذكو (۲)
 . هفقوو هعفر يفو « هدنس يف هيلع فلتخا دقو , يرهزلا ىلع هرادمو ؛ حيحص

 : لاقو ‹ (3؟:ص) ينطقرادلا دنع ةش ةشئاع نع ىرخأ قيرط هل نكل

 ظفاحلا لاق ؛ دابع نباو . لاق اذك ! «تاقث مهلكو « دانسإلا اذهب دابع نب هللادبع هب درفت»

 | | : (۱۸۸) «صيخلتلا» يف

 : يبهذلا لاقو . «ءافعضلا» يف نابح نبا هركذ دقو ‹ لوهجم وهو»

 1 (فيعض هنإ»

٦ 



 نينمؤملا مأ ةصفح ثيدح 6 مايصلا باتك ه

 هيف فالتخالا : مزح نب دمحم وبأ لاقو . هفقوو هعفر يف ةمئألا فلتخا

 نم !!يناربطلا هجرخأ دقو « ًافوقوم هاور دق ًاعوفرم هاور نم نأل ؛ ةوق ربخلا ديزي

 . تاقث اهلاجر : لاقو « ىرخأ قيرط

 ىف مايصلا يوني نأ وهو « ةينلا تييبتب الإ مايصلا حصي ال هنأ ىلع لدي وهو

 pip كلذو ؛ بورغلا اهتقو لوأو « ليللا نم ءزج يأ

 لاج اف حح فاع لل نما رغ راها ااو تالا

 . ليللا نم ءزج ىف ةعقاو ةينلا تناك اذإ

 هلو ‹دمحأ بهذم نم روهشم اذهو « هدارفنا ىلع موي لكل ةينلا طرتشتو

 فلم هنأب ليقع نبا لوقلا اذه ىوقو « هئزجت رهشلا لوأ نم ىون اذإ هنأ : لوق

 ةلزتمت ناضمر نألو ‹ رهشلا عيمج ىون دق اذهو «ىون ام ئرما لكل» : لاق

 « هراهن موص ىلع اهب ناععس ع هيلايل يف رطفلا نأل ؛ ةدحاولا ةدابعلا

 . هتوق ىلع لدي امب اذه ىلع لالدتسالا يف لاطأو

 فالخ هيفو « ًاقلطمو ًانيعم رذنلاو ءاضقلاو لفنلاو ضرفلل ماع ثيدحلاو

 . ليصافتو

 ثعب قي هنأ : يراخبلا ثيدحب تييبتلا بوجو مدعب لاق نم لدتساو
 مل نمو ‹ مصيلف وأ متيلف لكأ نم» نأ ءاروشاع موي سانلا يف يداني الجر

 قبس امك « ىرخألا قيرطلا نم هجرخأ يذلا وهف ؛ (ينطقرادلا) نم فرحم هلعلو ! اذك )١(

 ! ينالقسعلا الو يعليزلا ال ؛ يناربطلل هازع ظافحلا نم ادحأ رأ ملو . ابيرق هنايب

۷ 



 ةشئاع ثيدح 5 ظ مايصلا باتك  ه

 خسنو « ناضمر موصب هبوجو خسن مث ًابجاو ناك دقو : اولاق . «لكأي الف لكأي

 رذنلا نم همكح ىف امو ناضمر هيلع سيقف ؛ ماكحألا رئاس عفري ال هبوجو

 ةشئاع تثيدحبو سايقلاب ؛ (هل مايص الف» : مع صخف ¢ عوطتلاو نيعملا

 . ةينلا تييبت ريغ نم ًاعوطت موصي ناك قالك هنأ ىلع لد هنإف « ىتآلا

 ¢ هيلع ساقي یح تاضمر موصل واسم ريع ءاروشاع مو نأب بيجلأو

 ظ هنألو . صاخ رمأ هنأ ملعف ؛ لكأي مل نملو لكأ دق نمل كاسمإلا مزلأ وي هنإف

 ىتح مان نمک هاوس ام هيلع ساقيف « هرذعتل تييبت ريغب ءاروشاع أزجأ امنإ ظ

 امأو « ئزجم موص هنأ هبوجوو كاسمإلا مامت نم مزلي ال نأ ىلع « حبصأ

 : وهو ةشئاع ثيدح

 موي تاذ ل يبنلا يلع لخد تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 75

 ًامؤي اناتأ مث. مناص اذإ ينإف» : لاقءال : انلُق «؟ءيش مك دنع لها : لاقف

 «ًامئاص تْحبصأ دقلف؛ هينيرأ» : لاقف « سْيَح انل يدهأ : تلقف . رخأ

 ظ 0 .٠ ملسم هاور لكف

 موب تاذ لك يبنلا يلع لخڊ ::تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 اموي اناتأ مث « «مئاص اذإ ينإف» : لاق ءال : انلق «؟ءيش مك دنع له» : لاقف

 ؛ ةلمهم نيسف ةيتحت ةانثمف ةلمهملا ءاحلا حتفب (سّيح انل يدهأ : تلقف ءرخآ

 . لكأف «ًامئاص تحبصأ نقلف ؛ هينيرأ» : لاقف) طقألاو نمسلا عم رمتلا وه ٠

 . (ملسم هاور

4۸ 



 ةشئاع ثيدح "57 مايصلا باتك  ه

 ىلع لمحيف ءال وأ موصلا تّيب نوكي نأ نم معأ هنأ هنع "'"باوجلاف

 : اهثيدح تاياور ضعب يف نأ ىلع « هوحنو ماعلا ىلإ دري لمتحما نأل ؛ 7تييبتلا

 : «ًامئاص تحبصأ تنك ىنإ»

 لفنلاو ضرفلا نيب قرفلا مدعو « تييبتلا ثيدح مومع لصألا نأ لصاحلاو

 يف ءاج دقو اميس ال  «مئاص اذإ ينإف» : غلي هلوق باوجلا اذه دعاسي ال نكل : لوقأ )١(

 لفنلا ةين زاوج ىلع لدي وهف . (موصأ اذإ ينإف» :- (587/:؟) «ةاقرملا» يف امك  ةحيحص ةياور

 . لفنلا نود ضئارفلاب ًاصوصخم ةينلا تييبت ثيدح نوكيف ؛ نؤرثكألا لاق هبو ؛ راهنلا يف

 : ًاقيلعت «يراخبلا حيحصا يفو

 مئاص ينإف : لاق ؛ ال : انلق نإف ؟ماعط مكدنع : لوقي ءادردلا وبأ ناك : ءادردلا مأ تلاقو»

 : ينيعلا لاق . «مهنع هللا يضر ةفيذحو سابع نباو ةريره وبأو ةحلط وبأ هلعفو . اذه يموي

 يبأ نب ورمع قيرط نم يواحطلا هرثأ لصوف ؛ سابع نبا هلعفو : يأ ؛ سابع نباو : هلوق»

 هللاو : لوقي مث « رهظي ىتح حبصي ناك هنأ : هنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع رمع

 يموي نموصألو « مويلا ذنم بارش الو ماعط نم تلكأ امو « موصلا ديرأ امو تحبصأ دقل

 . «(اذه

 حبصأ» :لاقف ‹ مئاص وهو اهيتأي ناك : ظفلب (۳۲۰/۱) يئاسنلا ةياور هديؤيو : تلق (۲)

 هدنسو . ثيدحلا . . . اهءاج مث . «مئاص ينإ» : لوقيف « ال : لوقتف . «؟هينيمعطت ءيش مكدنع

 ا

 . ةينلا تيب ناك هنأ . . . مئاص وهو : هلوق رهاظو

 لدی ام« ةباحصلا نم ةعامج نع يقهيبلاو ‹ (۳۲۹/۱-۳۲۷) يواحطلا ىور دق نکل

 ! عجارتلف ؛ عوطتلا موص يف ئزجت رجفلا دعب ةينلا نأ نوري اوناك مهنأ هرهاظب

۹ 



 دعس نب لهس ثيدح 50 مايصلا باتك - 5 ۾

11111111111 

 نب دعس نب لهس سابعلا وبأ وه : (هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو)
 ا یو همسا ناك : ها سر ام

 ن الا اولجع امريخب لمانلا لازي ال» : لاق هي ا

 ا دوهيلا نأل» : دواد وبأ داز . «روحسلا اورخأو» : "دمحأ داز : (هيلع

 راص مث : «حيباصملا حرش» يف لاق . "«موجنلا كابتشا ىلإ راطفإلا نورخؤي

 . مهل ةمسو ةعدبلا لهأل اراعش انتلم يف

 سمشلا بورغ ققحت اذإ « راطفإلا ليجعت بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلاو
 دوهيلا ةفلاخم يهو ةلعلا ركذ دقو « هلوقب لمعلا زوجي نم رابخإب وأ ةيؤرلاب
 ‹ ليللا نم راهنلا يف دازي ال هنأ كلذ ىف ةمكحلاو : بلهملا لاق « ىراصنلاو

 ظ ظ الا ىلع هل ى مئاصلاب قفرأ هنألو

 . ١11١( ص) ريسي قراف عم ةمجرتلا هذه تمدقت :

 2858527742 ۳۳۱/۰) عضاوم يف ثيدحلا جرخأ دقو « ةدايزلا هذه هدنع دجأ مل (؟

 . لهس نع تيدا

 . فيعض دنس رذ يبأ ثيدح نم )۱۷۲۰۱٤۷/٥( اهنا معن

 . «موجنلا كابتشا ىلإ راطفإلا» : هلوق (۳۷۰/۱) دواد يبأ دنغ شيل (۳)

 نخ مهدنسو . /YFv) 4( يقهيبلاو ‹ )٤۳٤/۱( مکاحلاو )۸۸4( نابح نبا هاور كلذكو
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 سنأو ةريره يبأ اثيدح 5١99 ۸ مايصلا باتك ۔ ہ٥

 .هدمعت نمل الإ هريخأت هركي الو « بحتسم راطفإلا ليجعت : ىعفاشلا لاق

 . هيف لضفلا ىأرو

 ام « ديعس يبأ ثيدح ىف امك < رحسلا ىلإ ةلصاوملا هي لي هتحابإ يف : تلق

TTهلوق نأ الإ « اي ا يا تا  : 

 فلج يبنلا نع هنع هللا يضر ةرْيرُه يبأ ثيدح ْنِم يذمْرّتللو _-۸

 . «أرطف ْحُهُّلَجْعَأ ىلإ يدابع بح : لجو ّرَع هللا لاق» : لاق

 : لاق هلي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم "يذمرتللو)
 ليجعت نأ ىلع لاد :.(«أرطف مهلجعأ ىلإ يدابع بحأ : لجو زع هللا لاق»

 نوكت ال رحسلا ىلإ ةلصاوملا ةحابإ نأو « هريخأت نم ىلاعت هللا ىلإ بحأ راطفإلا

 ىلإ نولصاوي الو نورطفي نيذلا : يدابعب : داري وأ «راطفإلا ليجعت نم لضفأ

 اذه مومع نع جراخ هنإف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امأو ءرحسلا

 وهف  ىتأي امك  مهلثم سيل هنأب ملسو هلآو هيلع هللا یلص هحي ل ؛ ثيدحلا

 يف هل نذأ دق هنأل ؛ ارطف مهلجعأ نكي مل نإو « ىلاعت هللا ىلإ نيمئاصلا بحأ
 ْ . ىتأي امك ةلصتم ًامايأ ولو « لاصولا

 : : هالك هللا لوسر لاق :لاق ُهْنع هللا ىصضر كلام نب سنأ نعو 8

 '] هيلع وفن کر ريب س ا یف نإف او 3

 5 ةالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ؛ كلام نب سنأ نعو)

 )١( يذمرتلا لاقو « (۳۲۹ ۰ ۲۳۷/۲) دمحأو « (885) نابح نبا اذكو :

 (نسح ثيدح)» !

 فعض هيفو ؛ نمحرلادبع نب ةرق هدنس ىفف الإو ؛ هدهاوشل هلعلو : تلق !
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 رماع نب ناملس ثيدح 506 ظ ظ مايصلا باتك  ه

 ردصم هنأ ىلع مضلاب يورو « هب رحستي امل مسا : ةلمهملا حتفب : (روحّسلا يف نإف
 نأ ولو هوعدت الف» : ديعس یبا ثيدح نم “دمحأ داز : (هيلع قفتم . «ةكرب)

 لا نع نراعي كادر هللا نإف ؛ ءام نم ةعرج مك دحأ عرجتي

 نم تبث ام بدنلا ىلإ هنع هفرص هنكلو «رحستلا بوجو رمألا رهاظو
 . . لاصولا مكح ىف مالكلا يتأيو . هباحصأ ةلصاومو بَ هتلصاوم

 . بودنم رحستلا نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقنو

 ملسم ثيدحل ؛ باتكلا لهأ ةفلاخمو ٠ ةّئسلا عابتا « هيف اهيلإ راشملا ةكربلاو
 هب يوقتلاو . «رحسلا ةلكأ « باتكلا لهأ مايصو انمايص نيب ام لصف» : ًاعوفرم

 . رحسلا تقو لأس نم ىلع ةقدصلل ببستلاو . طاشنلا ةدايزو « ةدابعلا ىلع

 لو هللا لوسر نع نع للا يضر يبضلا رصاص نب ناهس نعود ۰

 هنِإف ءام ىلع رطل جي مل نإف ءرمت ىلع رطفُيلَف ْمكْدَحَأ رطفأ اذإ» : لاق

 . مكاحلاو ناّبح نباو ةميزخ نبا هةححصو « ةسمخلا هاور . (ٌروهط

 ىف ربلا دبع نبا لاق : (هنع هللا يضر يبضلا رماع نب ناملس نعو)

 نع) روكذملا رماع نب ناملس ريغ ىبض ةباحصلا نم سيل هنإ : «باعيتسالا»

 رطفيلف دجي مل نإف « رت ىلع رطفيلف مك دحأ رطفأ اذإ» : لاق ول هللا لوسر
 . (مكاحلاو نابح نباو ةيزخ نبا هححصو « ةسمخلا هاور «روهط هتاف ءام ىلع

 ثيدح نمو « فعض هيفو نيصح نب نارمع ثيدح نم يور دق ثيدحلاو ظ

 نم مهريغو يئاسنلاو يذمرتلا اضيأ هاورو « هححصو مكاحلاو يذمرتلا هاور سنأ

 . هنع نيقيرط نم )٤٤١۱۲/۳( «دنسملا» يف )01(

<۲ 



 ةريره يبأ ثيدح - 0١ مايصلا باتك  ه

 هللا یلص هللا لوسر ناك : لاق « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلعف نم سنا ثيدح

 نإف « تارت ىلعف نكي مل نإف ‹ يلصي نأ لبق تابطر ىلع رطفي ملسو هلآو هيلع
 . ءاملا نم تاوسح اسح نكي مل

 . هانركذ ام ىنعم يف تاياور بابلا يفو « ثالث اهنأ رمتلا ددع يف دروو

 لامك نم اذهو : ميقلا نبا لاق . ةنسلا وه ركذ امب راطفإلا نأ ىلع لدو

 ةدعملا ولخ عم ولح لا ءيشلا ةعيبطلا ءاطعإ نإف ‹ مهحصنو هتمأ ىلع ولج هتقفش

 امأو « هب ىوقت اهنإف « ةرصابلا ةوقلا اميس ال « هب ىوقلا عافتناو « هلوبق ىلإ ىعدأ

 اهعافتنا لمك ءاملاب تبطر نإف . سبي عون موصلاب اهل لصحي دبكلا نإف ءاملا

 حالص يف ريثأت اهل يتلا ةيصاخلا نم ءاملاو رمتلا يف ام عم اذه « هدعب ءاذغلاب

 . بولقلا ءابطأ الإ اهملعي ال بلقلا

 زا هللا لوسر یھت : لاق هنع هلا يضر ةريرُه يبأ نعو - 50
 مكيأو» : لاقف ؟هللا لوُسر اي لصاوت كنإف : نيملسملا نم ٌلجر لاقف « لاصولا

 ‹ لاصولا نع وهني نأ اوبأ اًملف « «ينيقسيو ير ينمعطُي تيب ينإ !؟يلثم

 ؛ (ةكدزل لالهلا َرَخَأت ْول» : لاقف « لالهلا اار مث ءاموي مث امْؤي مهب لصاو

 . هيلع َقْفَتُم . اوهتنَي نأ اًوِبأ نيح مهل لكتملاك

 : (لاصولا نع لي هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 لاق : (نيملسملا نم لجر لاقف) دصقلاب ناضمر يلايل يفو راهنلاب رطفلا كرت وه

 فم کاو لاف نا وسر ايي لص كنإف نسا: لغتنا ل ملا

 لصاو ‹« لاصولا نع اوهتني نأ اوبأ املف « «ينيقّسيو يبر ينمعطي تيبأ ينإ

TT 



 ةريره يبأ ثيدح _- ١ > مايصلا باتك . ١

 ٠٠٠ لكنم اك ؛ «مُكتدزل لالهلا رأت ْؤل» : لاقف « لالهلا اوأر مث .ًاموي مث اموي مهب
 ' ىبأ ثيدح نم نيخيشلا دنع ثيدحلا : (هيلع قفتم . اوهتني نأ اوبأ نيح مهل

 . ديعس "نا نع هجارخإب 0 ‹ سنأو ةشئاعو رمع نباو ةريره

 وهو . ةلاوم ليلا عب كاسم نأ ىلع لي اذه ديعس يبأ ثيدح يو

 ٠ ملسو كو هيلع هلل ىلص هصئاصخن نم لاول نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يف ‹

 قشي نم قح يف مّرحم : ليقو « اقلطم ميرحتلاب ليقف « هريغ قح يف فلتخا دقو .
 يرحتلا هلصأو يهنلل رثكألا يأر لوألا « هيلع قشي ال نمل حابيو « هيلع .

 را يا ناك واو مي لصاو ال هنأب , مرحي ال هنإ : لاق نم لدتساو

 وبأ جرخأ هنألو « مهنع افيفختو مهل ةمحر ةهاركلل هنأ ةنيرق وهف هيلع مهّرقأ ل

 نع ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىهن : ةباحصلا نم لجر نع دواد

 : و « ""حيحص هدانسإ ..هباحصأ ىلع ءاقبإ ؛ امهمّرحي ملو ةلصاوملاو ةماجحلا

 ةلصاوم ايفر هل لديو . ةي زعلاب سيلو لاصولا نع هلك یبنلا ىهن : ةرمس

 )١( «حتفلا» يف ظفاحلا لاق اذكو « لاق امك وهو )١54.0١514/54( .

 «دنسملا» ىف وهو ) ٤/ ۳۱۰ ۰۳۱۲دواد وبأ هجرخأ هنعو ,ء(7514 255717 /هو )۳۷۴۳/۱( .

 )۲( «عمجملا» يف امك « فيعض هدنسو )108/59( .
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 ةريره يبأ ثيدح _ ١ مايصلا باتك  ه

 لصاوي ناك ريبزلا نبا نأ : حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا ىورف « ةباحصلا

 . هولعف امل يرحتلا اومهف ولف « هريغ ةعامج نع كلذ ركذو . اموي رشع ةسمخ

 هالا بك ملا نا نو اونم نكس نبا هحيخأ اه اضيأ الل لب

 . «هل رجأ الو ينعبتيلف ءاش نمف « ليللاب

 . يرحتلا يضتقي ال "'ىراصنلا لعف نم هنأب ليلعتلاو : اولاق

 مهل ًاعيرقت ناك كلذ نأب ؛ ةباحصلاب وَ هتلصاوم نع روهمجلا رذتعاو
 ؛ مهرجز ديكأت يف يهنلا ةحلصم لجأل كلذ زاوج لمتحاو . مهب اليكنتو
 امل ؛ هلوبق ىلإ ىعدأ كلذ ناكو « يهنلا ةمكح مهل ترهظ هورشاب اذإ مهنأل

 فئاظو نم حجرأو « هنم مهأ وه اميف ريصقتلاو ةدابعلا يف للملا نم هيلع بترتي

 . ليصفتلا وه لاوقألا نم سرقألاو « تادابعلا

 يتفص ىلع مكيأ 3 خيبوتو راكنإ ماهفتسا !؟«يلثم مكيأو» : لكك هلوقو

 !؟يبر نم يتلزنمو

 داك ؛ هتقيقح ىلع وه : ليقف ؛ «ينيقسيو ينمعطي» : هلوق يف فلتخاو

 . الصاوم نكي مل كلذك ناك ول هنأب بقعتو « هللا دنع نم ىقسيو معطي

 يفاني ال هنإف « يركتلا ةهج ىلع ةنجلا ماعط نم ناك ام هنأب هنع بيجأو

 . ايندلا ماعط مكح هل نوكي الو « فيلكتلا

 نم هبلق ىلع هضيفي امو « هفراعم نم هللا هيذغي ام دارملا : ميقلا نبا لاقو

 كلذ لعفي» : يي لاقو « لاصولا نع ىهنلا يف ةيصاصخلا نب ريشب ثيدح ىلإ ريشي 1(

 . «ىراصنلا

 : ةلوهجم ؛ ريشب ةأرما ىليل ريغ < تاقث هلاجر دنس ٤ هريغو (؟١؟ه/ه) نيج هجرحخأ
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 ةريره يبأ ثيدح 0١ 9 مايصلا بناتك ه

 نم كلذ عباوتو « هيلإ قوشلاو هبحب همعنتو « هبرقب هنيع ةرفو « هتاجانم ةذل

 ٠ ةجهبو(ع نيعلا ةرسقو ؛ حاورألا "'ميعنتو « بولقلا ءاذغ يه يتلا« لاوخألا

 E اذه ىوقي دقو 4 هعفنأو ءاذغ دوجأو مظعأ و حورلاو ا'"ىلقللو ) سوفنلا

  :ًارعش ليق امك « نامزلا نم ةهرب ماسجألا ءاذغ نع ىنغي ىتح ءاذغلا
 دازلا نع اهيهلتو بارشلا نع اهلغشت كاركذ نم ثيداحأ اهل

 نع حورلاو بلقلا عاذغب مسجلا ءانغتسا ملعي « قّوشت وأ ةفرعم ىندأ هل نمو

 ترق يذلا « هبولطمب رفاظلا « ناحرفلا رورسملا اميس الو « يناويحلا ءاذغلا نم ريثك

 يف هجولا اذه راتخاو ىنعملا اذه قاسو . هنع e هبرقب معنتو « هبوبحمب هنيع

 ا . ءاقسإلاو ماعطإلا

 يبأ نع يراخبلا ثيدح يف امك هيف هلي نذأ دقف رَحّسسلا ىلإ لاصولا امأو

 مكيأف اولصاوت ال» : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ : ديعس
 ٠ . «رحسلا ىلإ لصاويلف لصاوي نأ دارأ

 ربدأو انهه نم ليللا لبقأ اذإ» : ًاعوفرم «نيحيحصلا» يف رمع ثيدح امأو

 ؛ لاصولا ىفاني ال هناف 3 «مئاصلا رطفأ دقف < سمشلا تبرعو انهه نم راهنلا

 امك ةقيقح ًارطفم راص هنأ ال « راظفإلا تقو ىف لخد : «رطفأ» ب دارملا نأل
 ىهنلا الو «راطفإلا ليجعت ىلع ثحلا درو امل ةقيقح ًارطفم راص ول هنأل ؛ ليق

 . ميعن (۱)
 . بلقلا )۲(

 «داز» وه امب (؟)
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 ةشئاعو ةريره يبأ اثيدح - ۲۳٠و ۲ مايصلا باتك  ه

 . رحسلا ىلإ لاصولاب نذإلا ماقتسا الو « لاصولا نع

 لوق عدي مل نم : ذللك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هنعو _- ٣

 هاور . «هبارشو هماعط ر عدي ْنَأ يف ةجاح هلل شفا ‹ لهجلاو هب لَمَعلاو روزلا

 . هل ظفللاو « دواد وبأو يراخُبلا

 عدي مل نم» : كو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر) ةريره ىبأ : يأ : (هنعو)

 : (ةجاح هلل سيلف) هفسلا : يأ : (لهجلاو هب لمعلاو) يذكلا : يأ : (روزلا لوق

 . (هل ظفللاو « دواد وبأو يراخبلا هاور . «هبارشو هماعط عدي نأ يف) ةدارإ : يأ

 « مئاصلا ىلع هفسلا ميرحتو « هب لمعلاو بذكلا يرحت ىلع ليلد ثيدحلا

 ميرحت دكأتك « دكأ هقح يف ميرحتلا نأ الإ  ًاضيأ مئاصلا ريغ ىلع نامرحم امهو

 . ريقفلا نم ءاليخلاو « خيشلا نم انزلا

 ام باكترا مظع « نايب ةدارإ : يأ  «ةجاح هلل سيلف» : هلوق نم دارملاو

 جاتحي ال هللا نإف ء انه موهفملا رابتعال ىنعم الو « مايص الك همايص نأو « ركذ

 مدع نع ةيانك وه : ليقو « لاطب نبا هركذ  هناحبس ىنغلا وهو «دحأ ىلإ

 نإ : ليقو « اذك يف ىل ةجاح ال : هيلع ائيش در نمل بضغملا لوقي امك « لوبقلا

 . ركذ امل باقعلا نم قحتسي ام  ةنزاوملا مكح ىف مواقي ال مايصلا باوث نأ هانعم

 ! : لقيلف « هباس وأ دحأ همتاش نإف» : رخآلا ثيدحلا ىف درو دقو اذه

 . ًابواجم الو ًائدتبم متشت الف « «مئاص

 وهو لّبقُي لو هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعِو ۳

 ظفللاو « هيلع َقفَتُم . هبزإل مككلمُأ ناك هنكلو « ٌمئاص رهو ٌرشابُيو « ٌمئاص
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 ةشئاع ثيدح 7 مايصلا باتك  ه

 . ناَضَمَر يف : ةياور يف دازو « ملسمل

 « مئاص وهو لبقي وَ هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 انه دارمب سيلو « جرفلا يف ءطولا ىنعمب درت دقو « ةسماللملا : ةرشابملا : (رشابيو

 ؛ ")ةدحومف ءارلا نوكسو ةزمهلا رسكب : (هبرإل مككلمأ ناك هنكلو « مئاص وهو)

 هوضعل : هانعم : «صيخلتلا» ىف فنصملا لاقو . اهرطوو سفنلا ةجاح وهو

 . (ناضمر يف : ةياور يف) ملسم : يأ : (دازو ‹ ملسمل ظفللاو < هيلع قفتم)

 اومهوتت الو ؛ ةلبقلا نم زارتحالا مكل يغبني هنأ : ثيدحلا ىنعم : ءاملعلا لاق ٠

 عوقو نم نمأيو . هسفن كلمي هنأل ؛ اهتحابتسا يف ي : هللا لوسر لثم مكنأ

 ال متنأو كلذ وحن وأ « سفن ناجيه وأ « ةوهش وأ لازنإ اهنع دلوتي نأ ةلبقلا
 قيرط نم يئاسنلا جرخأو . كلذ نع سفنلا فك مكقيرطف « كلذ نونمأت
 ىلص هللا لوسر سيل : تلق « ال : تلاق ؟مئاصلا رشابيأ : ةشئاعل تلق : دوسألا
 رهاظو . هبرإل مككلمأ ناك هنإ : تلاق ؟مئاص وهو رشابي ناك ملسو هلآو هيلع هللا
 . ملسو هلآو هيلع هللا یلص هب صاخ كلذ نأ تدقتعا اهنأ : اذه

 هريغل ةلبقلا ةهارك ىرت اهنأ رهاظلا : ليقو . اهنم داهتجا وهو : يبطرقلا لاق

 باتك يفو . هبرإل مككلمأ : اهلوق هل لدي امك ؛ ميرحت ال هيزنت ةهارك غي
 نع ةشئاع تلئس : ةملس نب دامح قيرط نم يضاقلا فسوي يب أل «مايصلا»

 ظ . اهتهركف « مئاصلل ةرشابملا

 ركذ مث . هتجاح : يأ ؛ ةدحوملابو ءارلاو ةزمهلا حتفب : )٠۲۲/١( «حتفلا» يف هطبض ٠ )١(

 : لاقو « باتكلا يف يذلا طبضلا
 . «رهشأ لوألاو . هوضع يأ»

ETA 



 هب يسأتلا ليلدل ؛ مئاصلل ةرشابملاو ةلبقلا زاوج بابلا ثيدح رهاظو

 نع لأس نّمع ًاباوج ثيدحلا ةشئاع تركذ اهنألو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 و ١ يب هلعفي ناك امب ةلدتسم ةحابإلاب ضاق اهباوجو « مئاص وهو ةلبقلا

 : لاوقأ ةلأسملا

 , نطور كما ةةيكلاشلل كرألا

 ؛ [180 :ةرقبلا] #نهورشاب نآلاف# : ىلاعت هلوقب نيلدتسم مّرحم هنأ : ىناثلا

 نيب دقو « عامجلا ةيآلا ىف اهب دارملا نأب بيجأو « راهنلا ىف ةرشابملا عنم هنإف

 نإ : اولاقو « ةلبقلا مرحت اهنإ : موق لاقو « بابلا ثيدح هدافأ امك كلي هلعف كلذ

 . هموص لطب لّبق نم

 . بحتسم هنإ : لاقف ةيرهاظلا ضعب غلابو « حابم هنأ : ثلاثلا

 ؛ سابع نبا نع ىوريو « خيشلل حابيو « باشلل هركي : لاقف : ليصفتلا : عبارلا

 صخرف مئاصلل ةرشابملا نع هلأسف لجر غلي هاتأ هنأ : "ادواد وبأ هجرخأ ام هليلدو

 . باش هاهن يذلاو خيش هل صخر يذلا اذإف ؛ هاهنف هلأسف رخآ هاتأو « هل

 ىعفاشلا نع يورم وهو . الف الإو هلزاج هسفن كلم نم نأ : سماخلا

 مأ همأ هتربخأف قلع ىبنلا لأس امل : ةملس ىبأ نب رمع ثيدحب هل لدتساو

 نم مدقت ام كل هللا رفغ دق « هللا لوسر اي : لاقف « كلذ عنصي لي هنأ ةملس

 امك ‹ دهاوش هل ناف ؛ ديج ثيدحلاو . نيسحتلل لمتحم هدنسو « )۳۷٤/۱( «هنئس» ىف )١(

 . (55/54) «دايجلا تاقيلعتلا» ىف هتنيب

۹ 



 ةشئاع ثيادح ۴ ظ ظ ْ مايصلا باتك  ه

 باشلا نيب قرف ال هنأ ىلع لدف . )هلل مكاشخأ ينإ» : لاقف ؟خأت امو كبنذ

 . هفيلكت ءادتبا يف ناك رمعو اميس ال , رمعل غي هنيبل الإو « خيشلاو

 دمحأ هجرخأ ام كلذل لديو . لاوقألا ىوقأ ةحابإلا نأ تفرع ام رهظ دقو

 « مئاص انأو تلبقف ًاموي تششه : لاق باطخلا نب رمع ثيدح نم "دواد وبأو
 لاقف ؟مئاص انأو تلبقف « ًاميظع أرمأ مويلا تعنص : تلقف غلي يبنلا تيتأف
 ‹كلذب سأب ال : تلق (؟مئاص تنأو ءاب تضمضت ول تيأرأ» : هللا لوسر

 ىهتنا . «؟ميفف» : ی هللا لوسر لاقف

  ةنكاس ةمجعم نيش اهدعب ةمجعملا نيشلا رسكو ءاهلا حتفب - تششه : هلوق
 . تففخو تحترا : هانعم

 ىعفاشلا نعف ؛ ىذمأ وأ لزنأف رشاب وأ رظن وأ لّكَق اذإ اميف ًاضيأ اوفلتخاو
 ۰ ٠ .ءاذمإلا يف ءاضق الو «رظنلا ريغ يف لزنأ اذإ يضقي هنأ هريغو

 . طقف يضقيف ءاذمإلا يف الإ رفكيو « كلذ لك يف يضقي كلام لاقو

 قاحلإو « عماج نم ىلع الإ ةرافك الو ءاضقأ : ال هنأ رهظألا ؛ رخأ تافالخ ةمثو

 ظ . ليعب هب عماجملا ريغ

ELنبا جرخأ دقو . ةمئاص يهو اهلبق هنأ لدي ال < . مئاص وهو : هلو  

 ا د ا ا يام

 . «هل مكاشخأو هلل مكاقتأ ينإ هللاو E O ) «ملسم» يف هظفل (1)

 هتنيب امك « مهريغو يوونلاو (400) نابح نباو « يواحطلا هححصو « حيحص هدنسو (؟)
 . )۲۲/٤( «دايجلا تاقيلعتلا» ىف

 كفا



 : لاقو . ةمئاص يهو اههجو سمي ال ناك غي يبنلا نأ : "'هدانسإب قاس مث

 اذه زاوج ىلع كلذ هلعفب هبنو هبرإ كلمي ناك هنأل ؛ داضت نيربخلا نيب سيل

 اب هنم ًاملع ةمئاص ةأرملا تناك اذإ هلامعتسا كرتو « هلاح ةباثمب وه نمل لعفلا

 . ىهتنا . نهيلع درت يتلا ءايشألا دنع "!فعضلا نم ءاسنلا يف بكر

 وهو مجتحلا لو يبتلا نأ : امُهْنَع هللا يضر ساّبَع نبا نعو 4

 . يراخُبلا هاَوَر . مئاص وهو َمَجَتْحاو « ٌمرْحُم

 ‹ مرحم وهو مجتحا 4 يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 نارمألا هنم عقو هنأ هرهاظ : ليق : (يراخبلا هاور . مئاص وهو مجتحاو

 عقي مل هنكلو « مرحم وهو مجتحاو « مئاص وهو مجتحا هنأو « نيقرتفم ناروكذملا

 يف وهو همارحإ دارأ اذإ ء همارحإ يف ًامئاص نكي مل هنأل ؛ دحاو تقو ىف كلذ

 ماع ناضمر يف هرفس يف ًامرحم ناك الو ء ناضمر يف سيل ذإ ؛ عادولا ةجح

 هنأ الإ الفن ماص هنأ لمتحا نإو « اهرمتعا يتلا هرمع نم ءيش ىف الو « حتفلا

 . تاياور ثيدحلا يفو . كلذ فرعي مل

 )١( نابح نبا دنع  هدنس ىف ) - )۹٠٤نابح نبا ريغ هقثوي ملو« ثعشألا نب دمحم .

 «لوبقم» : «بيرقتلا» ىفو .

 انأو مئاص وهو ىنلبقي للك هللا لوسر ناك :  هريغو دواد يبأ دنع  اهثيدحل فلاخم وه مث

 . ةمئاص

 . حيحص هدنسو

 . (۱۹۰-۱۹۱) «صيخلتلا» نع هلقن (۲)
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 سوأ نب دادش ثیدح 65 مايصلا باتك ۔ ٥

 : متاح وبأ لاقو « ًامايص نوركذي ال سابع نبا باحصأ نإ : دمحأ لاقو

 نم هب ثّدح كيرشو « هترجأ ماجحلا ىطعأو مجتحا : وه اغإ ؛ كيرش هيف أطخأ

 . ةماجحلا وه امنإ تباثلا ء اذه ىلعف ؛ هظفح ءاس دقو « هظفح

 وهو مجتحا دارملا نأو « ةدح ىلع ةلمج لك نع رابخإ هنأ لمتحي ثيدحلاو

 هنأ ايداع ىلع ا د ر ناو يف ا راو ی تلو يأ بع
 . مايصلاو مارحإلا عامتجا هل قفتي مل

 ةحص ىلع لمحلاو « ديعب رمأف « ظفللا كلذ ىلع هداقتناو كيرش طيلغت امأو

 . ىلوأ اهليوأت عم هتياور ظفل

 مئاصلا رطفت ال اهنأ ىلإ بهذف ؛ مئاص وهو مجتحا نميف فلتخا دقو

 : وهو سوأ نب دادش ثيدحل خسان اذه نإ : اولاقو . ةمئألا نم رثكألا

“oٍلُجر ىلع یتا فلج يتلا نأ : هنع هللا يضر سوا نب دادش ْنَعو  

 ةاور . «ٌموجحملاو مجاحلا رطفأ» : لاق ناشر يت منتي رخو ءعيقبلاب

 . ناّبح نباو ةميزخ نباو دمحأ هحّحصو « يذمُرَتلا الإ ءةسمخلا

 لُجر ىلع ىتأ قلي يبنلا نأ: ةا يضر سؤأ نب داداش نعو)

 هاور . e ا لاقف « ناضمر يف مجتحب وهو « عيقبلا

 ثيدحل | : (ناّبح نب او ة ةميزخ نباو وأ هحّحصو «يذمرتلا الإ ةسمخلا

 لاقو ةباحصلا نم رشع ةتس نع ةمئألا هجرخأو « هريعو يراخبلا هححص لق.

 . رتاوتم هنإ : «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا

۲ 



 سوأ نب دادش ثیدح 6 مايصلا باتك ©

 تيما نوب هل مرهضنو ج اخ جم ناما ف ةماختلا نأ ىلع ليطنوقو

 . دادش ثيدحل ؛ هعابتأو لبنح نب دمحأ مهنم ؛ كلذ ىلإ ةليلق ةفئاط

 المع ؛ رطفي ال هنإف مجاحلا امأو « هل موجحملا رطفي هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 نود هضعبب لمعلا بجوأ يذلا ام يردأ الف « لوألا فرطلا ىف اذه ثيدحلاب

 ٠ !؟ضعب

 ثيدح نع اوباجأف « هل موجحم الو مجاح رطفي ال هنأ نولئاقلا روهمجلا امأو

 هج يبنلا بحص هنأل ؛ رخأتم سابع نبا ثيدح نأل ؛ خوسنم هنأ اذه دادش

 ؛ يعفاشلا نع يكح اذك « حتفلا ماع هبحص دادشو « رشع ةنس وهو هجح ماع

 سنأ ثيدح ىف ىتأي ام خسنلا ديؤيو . ىلإ بحأ ًاطايتحا ةماجحلا يقوتو : لاق

 . هلثم ديعس يبأ ثيدح نم يمزاحلا جرخأ دقو . بلاط يبأ نب رفعج ةصق يف

 الب تباث «موجحاو مجاحلا رطفأ» : ثيدح نإ : مزح نب دمحم وبأ لاق

 ةلصاوملا نعو مئاصلل ةماجحلا نع ىهن كي هنأ : ثيدح يف اندجو نكل « بير

 ام ةبيش يبأ نبا جرخأ دقو . حيحص هدانسإ . هباحصأ ىلع ءاقبإ ؛ امهمرحي ملو

 ةصخرلاو . مئاصلل ةماجحلا ىف صخر ي

 . ًاموجحم وأ ًامجاح ناك ءاوس خسنلا ىلع لدف ةميزعلا دعب نوكت امنإ

 هلاق اغإ : ليقو « ىتآلا سنأ ثيدح اهل لديو « ةهاركلا ىلع لدي هنإ : ليقو

 ناباتغي امهو امهب رم هنأ وهو« صاخ ىف ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص

 امنِإ : لاق هنأ يناعنصلا ثعشألا يبأ نع « ةعيبر نب ديزي نع يظاحولا هاور . سانلا

 ؛ (هل 6 مجاحلا رطفأ» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر لاق

CF 



 كلام نب سنأ ثيدح 5 ١ مايصلا باتک  ه

 نأل ؛ ةبوجعأ هنإ : ليوأتلا اذه ىف ةميزخ نبا لاقو . سانلا ناباتغي اناك امهنأل

 ول !؟ةبيغلا نم ملس نمو : دمحأ لاقو . مئاصلا رطفت ةبيغلا نإ : لوقي ال هب لئاقلا

 يعفاشلا لمحو . لوقلا اذه يعفاشلا هجو دقو . موص انل ناك ام رطفت ةبيغلا تناك

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق لغم « موصلا رجأ طوقس ىلع ةبيغلاب راطفإلا

 آ ىلع لدف ؛ ةداعإلاب هرمأي ملو« (هل ةعمج ال)» : بطخي بيطخلاو ملكتملل ملسو

 . ةميزخ نبا لاق امك « ةبوجعأ هلع هجو الف ذئنيحو « رجألا طوقس دارأ هنأ

 نمأي ال هنألف مجاحلا امأ « راطفإلل امهضرعت امهراطفإب دارملا : يوغبلا لاقو

 داي بم امأو « صملا دنع هفوج ىلإ مدلا نم ءيش لوصو

 . راطفإلا ىلإ لوؤيف ؛ مدلا جورخب هتوق

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص 'هلوق نإ : ليوأتلا اذه در يف ةيميت نبا لاق

 نأ زوجي الف ‹ امهل رطفلا لوصح ىف صن « «هل موجخاو مجاحلا رطفأ» : ملسو

 امهنع ربخم ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلاو « امهموص ءاقن دقتعي
 نأ ىلع لدت ةنيرقب هنرقي نأ ريغ نم ًاقالطإ لوقلا اذه قلطأ دقو اًميس ال « رطفلاب

 ال ًاسيبلت كلذ ناكل « هتقيقح نود رطفلا ةبراقم ديري نأ زاج ولف « دارم ريغ هرهاظ

 : هلوق هل لد يذلا وه اذه نأ يف بير الو : تلق . ىهتنا . مكحلل ًانييبت

 ةماجحلا تهرك ام ُلّوَأ : لاق ُهْنَع هللا يضر كلام نب سَنَأ ْنَعو ٠

 :.لاقف هلي ُيِبَنلا هب رمق : مئاص َوْهَو مجتخا بلاط يبأ نب رفعج نأ مئاصلل ظ
 نينا نا i زي يبنلا صخر مث « «ناذه رطفأ»

 . هاوقو ينطقرا دلا هاور . مئاص وهو مجتحي
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 ةشئاع ثيادح ۔_- ۷ مايصلا باتک ۔٥

 مئاصلل ةماجحلا تهرك ام ُلَّوَأ» : لاق ُهْنَع هللا ىضر كلام نب سّنأ ْنَعو)
 رطفأ» : لاقف قل يبتلا هب رمق« مئاص َوُهَو مجتخا بلاط يبأ نب رفعج نأ

 مجتحي سنأ ناكو < ‹ مئاصلل ةماجحلا يف دعب نال ىبنلا صخر مث « «ناذه

 ‹ ةلع هل ملعت الو تاقث هلاجر نإ : لاق : (هاوقو ينطقرا دلا هاور . مئاص وهو

 . دادذش تيد خسدلا ةلدأ نم هنأ مدقتو

 نل ىبنلا نأ أ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو د. ۷
 ا ارم
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 وهو ناضمر يف لحتكا

 اذه يف حصي ال : يذمرتلا لاقو « فيعض دانسإب هجام نبا اور . مئاص

 6 بابلا

 لا نأ : اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو)

 اع نا سال قادرا لاو وقيم د جاع نبأ ارو. لاس

 مهضعب ههركف ؛ مئاصلل لحكلا يف ملعلا لهأ فلتخاو : لاق مث : (ءيش بابلا

 يف ملعلا لهأ ضعب صخرو . قاحسإو دمحأو كرابملا نباو نايفس لوق وهو
 . ىهتنا . يعفاشلا لوق وهو ؛ مئاصلل لحكلا

 ام رطفلا» : غي هلوقل ؛ رطفي هنإ : الاقف ىليل يبأ ¿ نباو ةمربش نبا فلاخو

 ملسن ال انأب هنع بيجأو « لخد دقف همعط دجو اذإو «'' '«جرخ اغ سیلو لخد

 ناكامفإ!( ص) «صيخلتلا» ىف ظفاحلا هنيب امك« ًادج فيعض ثيدحلا اذه )١1(

 ! علك يبنلا ىلإ .هتبسنب مزجي نأ حراشلل ىغبني

 1 «ةبيش ىبأ نبا هلصوو . يراخبلا هقلع» :  روطس دعب - هلوقو

 يبأ نبا هلصو يذلا وهو ؛ سابع نبا ىلع فوقوم وه امنإو ! عوفرم يراخبلا دنع هنأ مهوي

 . «ةفيعضلا ثيداحألا» ىف هتنيب امك « حيحص هدنسو . ةبيش

٥ 



 ةريره يبأ ثيدح 4 مايصلا باتك ٠

 دق ناسنإلا نإف « ماسملا نم لصي امنإو « ذفنب تسيل نيعلا نأل ؛ الحاد هنوك

 امت رطفلا» : ثيدحو . رطفي الو « هيف يف همعط دجيف لظنحلاب هيمدق كلدي
 . ةبيش ىبأ نبا هنع هلصوو « سابع نبا نع يراخبلا هقلع « «لخد

 دمثإلا يف لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع دواد وبأ هجرخأ ام امأو

 . ركنم وه : نيعم نب ىيحي ىل لاق : دواد وبأ لاقف , «مئاصلا هقتيل»

 يا لل هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يضر ةريره يبأ نعو 2-6

 . «هاقسو هللا همعطأ أ امّنإف ؛ُهمْوَص ميلف « برش وأ لكأ مئاَص وهو

EOEا ا ل  

 : ظ . حيحص وهو

 وهو يسن نم)» : ناک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ةياور يفو : («هاقسو هللا همعطأ امنإف ؛ ةمّوص ميلف « برش وأ لکأف مئاص

 نيس (مكاحللو ‹ هيلع قفتم) «هيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف» : يذمرتلا

 . «ةرافك الو هيلع ءاضق الف « ايسان ناضمر يف رطفأ نم») ةريره يبأ ثيدح

 ؛ برشلاو لكألا صح اغنإو « عامجلا معي «رطفأ نم» : ظفل دروو . (حيحص وهو

 ظ . ديعلا قيقد نبا هلاق امك ؛ نايسنلا يف بلاغلا امهنوكل

 ال هنإف « هموصل ًايسان « عماج وأ برش وأ لكأ نم نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لوق اذهو « ةقيقح مئاص هنأ ىلع «هموص متيلف» : هلوق ةلالدل ؛ كلذ هرطفي

 نيقيرفلاو ىيحي مامإلاو ىسيع نب دمحأو رقابلاو يلع نب ديزو روهمجلا

 « موصلا نكر تارطفملا نع كاسمإلا نأل : اولاق ؛ رطفي هنأ ىلإ مهريغ بهذو
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 ةريره يبأ ثيدح - 4 مايصلا باتك  ه

 ناك نإو « ةداعإلا هيلع بجت هنإف « ةالصلا نم أنكر يسن نم مكح همكحف

 . تارطفملا نع هكاسمإ متيلف : دارملا نأب («(هموص متيلف» : هلوق او + ايفان

 ‹ هموص ةحص ىف حيرص «ةرافك الو هيلع ءاضق الف)» : هلوق نأب بيجأو

 هب ىتفأو . ةريره يبأ نع مهلك « راسي نب ءاطعو نمحرلا دبع نب ديلولاو يربقملا

 نباو ةريره وبأو تباث نب ديزو مالسلا هيلع ىلع مهنم ةباحصلا نم ةعامج

 . اهب جاجتحالا متيو ًاضعب اهضعب ّدشي ثيداحأ ءاضقلا طوقس ىفو

 ‹ صنلا ةلباقم ىف هنأل ؛ رابتعالا دساف سايق وهف « ةالصلا ىلع سايقلا امأو

 e ie OD يف عزانم هنأ ىلع

EAsيعاد لف يبا اهل لاقف ! تعبش تام دعب نآلا :  

 ىلإ ءاج ًاناسنإ نأ : قازرلا دبع .ىورو « «كيلإ هللا هقاس قزر وه امنإف ؛ كموص

 .تلخد مث : لاق « سأب ال : لاقف تو اا تا :هل لاقت در

 . مايصلا دوعتت مل ناسنإ تنأ : ةريره وبأ لاق ؟تمعطف تيسنف ناسنإ ىلع

 هعرذ نم : كك هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَعو ۹

 عاود EE ذ ءاقتسا نمو ‹ هيلع ءاضق الف ءيقلا

 . ُينطقراد لا ُهاَوقَو . دمحأ

 ُهَعَرَذ نم») ٠ ال هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يصر ةريره يبأ نعو)

۷ 



 رباج ثیدح ( ظ مايصلا باتك 6

 جورخلا يف هبلغو هقبس : يأ ؛ نيتلمهملا نيعلاو ءارلاو ةمجعملا لاذلاب : (ءيقلا

 «ءاضقلا هّيلعف) هرايتخاب ءىقلا بلط : يأ : (ءاقتسا نمو « هيلع ءاضق الف)
 يراخبلا لاقو : (ينطقرا دلا هاوقو) طلغ هنأب : (دمحأ هلعأو ‹ ةسمخلا هاور

 : لاقو دمحأ هركنأو < هدانسإ حصي الو هجو ريغ نم يور دقو . اظوفحخ هارأ ال

 حيحص : لاقي دقو « ظوفحم ريغ هنأ ديري : يباطخلا لاق . ءيشب اذ نم سيل

 ؛ «هيلع ءاضق الف» : هلوقل ؛ بلاغلا ءىقلاب رطفي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 : هرهاظو « هيلجتساو ءىقلا بلط نم رطفي هنأ ىلعو . ةحصلا عرف ءاضقلا مدع ذإ

 0 ظ . ءاضقلاب هرمأل ؛ ءىق هل جرخي مل نإو

eT تلق . ۳ ءىقلا دمعت نأ ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقنو ٠ 

 - هنم عجر اذإ الإ اقلطم طفيل ءيقلا نأ يداهلاو ةعيبرو كلامو سابع نبا

 ثالث» : فيعض دانسإب يقهيبلاو يذمرتلا هجرخأ ام مهتجحو « رطفي هنإف ءيش

 هعرذ نم ىلع هلمحب هنع باجيو « «مالتحالاو ةماجحلاو ءيقلا : نرطفي ال

 حيحص ريغ ماعلا نأ ىلع ؛ صاخلا ىلع ماعلل ًالمحو « ةلدألا نيب ًاعمج ؛ ءيقلا

 ةيلصألا ةءاربلا هتضراع نإو « ىلوأ هب لمعلاف « ًادنس هنم حجرأ صاخلاو .

 جرح غلي هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو - ۰

 ٌساّنلا ماصق « ميمغلا عارك ْعْلَب ىّتح ماصف « ناضمر يف ةكم ىلإ حتفلا ماع

 دعب هل ليقف . برش مث , هيلإ سانلا ٌَرظَن ىتح ُهعفَرف ءام نم حدقب اعد مث
 « ًهاصْحْلا كئلوأ , ةاصحلا كئلوأ» : لاقف ؟ماص دق سانلا ضعب نإ : كلذ

۸ 



 رباج ثيدح مايصلا باتك ۔٥

 اميف نورظني امنإو « مايّصلا ٌمِهْيَلَع قش دق ساتلا نإ : هل ليقف : ظفل يفو

 . ملسم هاور . برشف رصعلا دعب ءام نم حدقب اعدف « تلعف

 ماع جرخ فلك هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 : هريغو قاحسإ نبا لاق « ةرجهلا نم نامث ةنس : (ناضمر يف ةكم ىلإ حتفلا

 ءارف فاكلا مضب : (ميمغلا عارك غلب ىتح ماصف) هنم رشاعلا موي جرخ هنإ

 « سانلا ماصف) نافسع مامأ داو وهو « ةحوتفم ةمجعمب ؛ ميمغلاو ‹ ةلمهم هرخآ

 مانا ماعلا (برش مث « هيلإ سانلا رظن ىتح هعفرف ءام نم حدقب اعد مث

 ء ءاصعلا كئلوأ» : لاقف ؟ماص دق سانلا ضعب نإ : كلذ دعب هل ليقف) هراطفإب

 اغإو ‹ مايصلا مهيلع قش دق سانلا نإ : هل ليقف : ظفل يفو , «ةاصُعلا كئلوأ

 . (ملسم هاور . برشف ‹ رصعلا دعب ءام نم حدقب اعدف « تلعف اميف نورظني

 نإو راطفإلا هل نأو ءرطفي نأ هلو موصي نأ هل رفاسملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 ئزجي ال : اولاقف ةيمامإلاو دواد لوألا فرطلا يف فلاخو « راهنلا رثكأ ماص

 : قلي هلوقبو [185 0184 :ةرقبلا] رخ مايأ نم ةديعف# : ىلاعت هلوقل ؛ موصلا

 . «رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» : دي هلوقو « «ةاصعلا كئلوأ»

 اهيف ليلد ال ةيآلاو « ويب هلعفل هموص هئزجي : اولاقف ريهامجلا مهفلاخو

 راطفإلاب هرمأل تقلا وه اغإ «ةاصعلا كئلوأ» : هل هلوقو « ءازجإلا مدع ىلع

 . مهيلع نيعت دقو

 . بوجولا يضتقي هلعف نأ ىلع متي اغإو « مهرمأ هنأ ثيدحلا ىف سيل هنأ هيفو

 متي « معن « مايصلا هيلع قش نميف : كَ هلاق امنإف « «ربلا نم سيل» : ثيدح امأو

۹ 



 رباج ثيدح 11٠ | مايصلا باتك ۔ ٥

 : مهلوقل قلي رطفأ اغإ هنإف ؛ هيلع قش نم ىلع رفسلا يف موصلا يرحتب لالدتسالا
 . ةاصع مهنأب مهفصو كلذ دعب اوماص نيذلاو , مايصلا مهيلع قش دق مهنإ

 :ريهامجلا هزاوج ىلإ ًاضيأ بهذف «راهنلا رثكأ ماص نإ راطفإلا زاوج امأر
 «رفسلا يف مايصلا ىون اذإ اذهو « ثيدحلا ةحص ىلع هب لوقلا يعفاشلا قلعو

 هنأ ىلإ روهمجلا بهذف « هموي ءانثأ يف رفاس مث ميقم وهو هيف لخد اذإ امأف

 . رفاسم هنأل مهعم رهاظلاو مهريغو قاحسإو دمحأ هزاجأو « راطفإلا هل سيل

 لضفأ موصلا نأ ىلإ يعفاشلاو ةفينح وبأو ةيوداهلا تبهذف لضفألا امأو

 . لضفأ رطفلاف ررضت نإف « ررض الو هيلع ةقشم ال ثيح رفاسملل

 ثيداحألاب اوجتحاو « ًاقلطم لضفأ رطفلا : نورخآو قاحسإو دمحأ لاقو

 ىلع تلد نإو ثيداحألا كلتو : اولاق . موصلا ئزجي ال : لاق نم اهب جتحا يتلا

 حانج الف موصي نأ بحأ نمو» : هلوقو يتالا ورمع نب ةزمح.ثيدح نكل عنملا (

 ' ضنا ار نجم هال هب يار ل هنآ خالا هن داقأر لع
 الو  هرافسأ يف يَ هلعف بلاغ ناك هنأ لضفألا موصلا نأب لاق نم جتحاو

 قشي نمل هنأب عنملا ثيداحأ اولوأتو «  ةيرثكألا ىلع ليلدلا نم دب ال هنأ ىفخي

 . موصلا هيلع

 رهاظ وهو « كلذ يف ثيداحألا لداعتل ؛ ءاوس راطفإلاو موصلا : نورخآ لاقو

 رطفملا الو ء رطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف كي هللا لويز عم انرفاس : سنأ ثيدح

 . ةيوستلا هرهاظو . مئاصلا ىلع ...

(0٠ 



 ورمع نب ةزمح ثيدح 119١ مايصلا باتك  ه

 لوسر اي : لاق هنأ هنع هللا يضر يملسألا ورْمَع نب ةزمح ْنعو د 117١

 ير را رفسلا يف : مايصلا ىلع ةّوق يف لجأ !هلل

 نمو« َنسحف اهب ذخأ نمف ؛ هللا نم ٌةصْحَر يه» : مّلسو هلآو هيلع هللا یلص

 نم هيلع َقفّتُملا يف هلصأو « ٌملسُم اور ؛هيلع حانج الف موصي ْنَأ بح

 > E هشئاع ثيدح

 ىلص هللا لوسر لاقف ؟حانج يلع لهف  رفسلا يف مايصلا ىلع ةّوق ىف دجأ

 بحأ نمو « نسحف اهب ذخأ نمف ؛ هللا نم ةصخر يه» : ملسو هلآو هيلع هللا

 ثيدح نم هيلع قفتملا يف هلصأو « ملسم هاور . «هيلع حانج الف موصي نأ

 موصلا درسأ لجر ينإ : ملسم ظفل ىفو : (لأس ورمع نب ةزمح نأ : ةشئاع

 ظفللا اذه يفف « «تئش نإ رطفأو تئش تئش نإ مص» : لاق ؟رفسلا يف موصأفأ

 ظ . كلذ يف مالكلا مدقتو . ءاوس امهنأ ىلع ةلالد

 هنأ ربخأ هنأ كلذو « رهدلا موص هركي ال هنأ ىري نم ثيدحلاب لدتسا دقو

 كلذو « ىلوألاب رضحلا يفف ؛ رفسلا يف وهو « هيلع ركني ملو هّرقأف موصلا درسي

 هرطف طرشبو « قح هيلع هببسب توفي الو« بجاو نع هب فعضي ال ناك اذإ

 ظ . قيرشتلاو نيديعلا

 ي ملع هنأل ؛ اذه ضراعي الف رهدلا موص ورمع نبا ىلع وَ هراكنإ امأو

١ 



 سابع نبا ثيدح ۔ ۲ مايصلا باتك  ه

 ىنتيل اي : لوقي ناكو « هرمع رخآ فعض هنإف ؛ ناك اذكهو « هنع فعضيس هنآ

 مهثحيو « لق نإو مئادلا لمعلا بحي قي ناكو ! قل هللا لوسر ةصخر تلبق

 نأ ريبكلا خيشلل صخر : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو 691:9

 مكاحلاو ينطقرا دلا هاور . هيلع ءاضق الو ‹ انيكسم موي لك نع معطُيو رطفی

 ظ هاو

 رطفي نأ ريبكلا خيشلل صخر : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)
 مكاحلاو ينطقرادلا هاور . هيلع ءاضق الو ءانيكسم موي لك نع معطيو

 هنوقيطي نيذلا ىلعو# : ىلاعت هلوق ىف سانلا فلتخا هنأ ملعا : (!"'هاححصو

 ضرف لوأ ناك هنأو « ةخوسنم اهنأ رونهشملاو ؛ [184 : ةرقبلا] #نيكسم ماعط ةيدف

 مكنم دهش نمفإ : هلوقب : ليقو « [184 :ةرقبلا] ؟مكل ريخ اوموصت نأوإ : ىلاعت

 سابع نبا مهنم « ةخوسنم ريغ يه : موق لاقو « [185 :ةرقبلا] (همصيلف رهشلا

 : لوقيو هنوفلكي : يأ : هنوقوطي نيذلا ىلعو : اهؤرقي ناك هنأ هنع يورو « انه امك

 نم هنع هجرخأ يذلا وه اذهو « ةمرهلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل يه ةخوسنمب تسيل
 هنوقيطي نيذلا ىلعو# : سابع نبا نع «ينطقرادلا ننس» يفو . فنصملا هركذ

 ظ . (440/1) «هصيخلت :» ىف ىبهذلا امهقفاوو )١(
 هقفاوو؛ انها هححصو ؛ )۷4/۲( مكاحلا دنع : لبج نب داعم ثيدح نم دهاش هلو

 )۱٤6١/۳( .٠ ٠ «دايجلا تاقيلعتلا» رظناف ؛ هب درفتي مل هنكل ؛ يدوعسملا هيفو ؛ يبهذلا

o۲ 



 سابع نبا ثيدح ۲ | مايصلا باتك ۔ ٥

 وهف# رخآ ًانيكسم داز : لاق ريخ عوطت نمف دحاو «نيكسم ماعط ةيدف

 يذلا ريبكلا خيشلل صخر هنأ الإ ةخوسنم تسيلو : لاق [184 : ةرقبلا] *هل ريخ

 الإ اذه يف صخري ال : اضيأ هيفو « تباث حيحص هدانسإ . مايصلا عيطتسي ال

 "'حيحص اذهو : لاق . ىفشي ال ضيرم وأ « مايصلا قيطي ال يذلا ريبكلل

 نع ًاضيأ جرخأو . ةطنح نم عاص فصن هنأو « ماعطإلا ردق ةياور يف نيعو
 جرحأو . "ءاضق الو نارطفت امهنأ : عضرملاو لماحلا يف رمع نباو سابع نبا

 نع جرخأو . انيكسم موي لك نامعطي امهنأو ةباحصلا نم ةعامج نع هلثم

 نيثالث اعدف ديرث نم ةنفج عنصف موصلا نع ًاماع فعض هنأ : كلام نب سنأ

 . فلسلا نيب فالخ ةلأسملا يفو « مهعبشأف ًائيكسم

 . هريغ يف خوسنم « ربكل مايصلا قطي مل نم قح يف مزال ماعطإلا نأ روهمجلاف
 قطي مل اذإ ريبكلا ىلع سيلو « خوسنم ماعطإلا : فلسلا نم ةعامج لاقو

 . ماعطإ مايصلا

 نبا هلاق ام رهظألاو « كلذ ريغ ليقو . ماعطإلا هل بحتسي : كلام لاقو
 ظ سا

 )١( لاق امك وهو ؛ لا ان حيحص كلذ لكو : تلق .

 نيحيحص نيدانسإب امهنع امهجرخأ (۲)

 . اتفاخ اذإ : هنتم يف داز از «ىقتنملا» يف دوراجلا نبا هاورو

 : ظفاحلا لاق ؛ قوزرم نب ميهاربإ هيفو

 ظ . «عجري الو ئطخي ناكف « هتوم لبق يمع ؛ ةقث»

 !؟اهرهاظ ىلع يه له ؛ ةيفنملا ةعاطتسالا نم دارملا ققحيو

for 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ مايصلا باتك  ه

 لمتحيو . فوقوم هثيدح نأ رهاظلا مث . موصلا نع زجاعلا : خيشلاب دارملاو

 امنإ صيمخرتلا نإف ؛ كلذب ملعلل ةغيصلا ريغف « يَ ي
 . برقألا وهو « ةيآلا نم سابع نبا همهف هنأ لمتحيو « ًافيقوت نوكي

 قو يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق هلع هللا يضر ةريرُه يبأ نَعو -

 يتأرما ىلع تْعقو : لاق «؟ككلمأ امو» : لاق « هللا لوسر اي تكلم : لاقف

 يطق لهف» : لاق ءال : لاق «؟ةبقر قتعت ام ادجت له» : لاقف ری

 نيتس معطُت ام اجت لهف» : لاق ءال : لاق « (؟نيعباتتُم نيرهش ٌموصَم نأ

 مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا يتأف ٠ سلج مث : لاق ال : لاق «؟ًانيكسم

 اهيَتبال َنْيب امف ؟اًنم رقْفَأ ىلعأ : لاقف «اذهب قصت : لاقف « رمت هيف قرع

 ىتسح ملو هلآو هيلع هللا ىّلص بلا كحق ! اتم هيلإ جوخأ تيب لهأ

 . ملسمل ظفللاو < ةعّبسلا ةاور . «كلهأ همعطأف بهذا» : لاق مث هباينأ تدب

 نب ناملس وأ ةملس وه : (لجر ءاج : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 «؟ككلُهأ اود : لاق « هللا لوسر اي تكله : لاقف وَ يبنلا ىلإ) يضايبلا رخص
 : («؟ةبقر قتعت ام دجت له» : لاقف ؟ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو : لاق

 ير او : لاق ءال : لاق) ام : نم لدب بصنلاب

 نأ روهمجلا : («؟ًانيكسم نيتس معطت ام .دجت لهف» : لاق « ال : لاق «؟نيعباتتم

 مضب : (يتأف . سلج مث : لاق ءال : لاق) عاص عبر ماعط نم دم نيكسم لكل

 هيف) فاق مث ءارلاو ةلمهملا نيعلا حتفب : (قرعب لِي يبنلا) ةغيصلا ريغم ةزمهلا

 : ىرخأ يفو ًاعاص رشع ةسمخ هيف : «نيحيحصلا» ريغ يف ةياور ىف درو : (ريحت

lz 
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 ةريره يبأ ثيدح مايصلا باتك  ه

 : ةينثت : (اهيتبال نيب امف ؟انم رقفأ ىلعأ : لاقف «١ذهب قدصت» : لاقف) نورشع

 تيب لهأ) ةزومهم ريغ يهو « نونلاب ؛ ةبونو ةبول : اهيف لاقيو « ةرحلا يهو ؛ ةبال
 , هباينأ تدب ىتح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا كحضف ! انم هيلإ جوحأ

 . (ملسمل ظفللاو . ةعبسلا هاور . «كلهأ همعطأف بهذا» : لاق مث

 . ًادماع ناضمر راهن يف "'عماج نم ىلع ةرافكلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 ىلع هتمذ يف تبت رسعملاف ء ًارسوم وأ ناك ًارسعم « عامجإ هنأ يوونلا ركذو

 اهنأ هل نيبي مل هلم هنأل ؛ هتمذ ىف رقتست ال : امهيناث ء ةيعفاشلل نيلوق دحأ

 . هيلع ةيقاب

 المح ةنمؤملاب اهوديق روهمجل اف ؛ ةقلطم انه اهنإف ؛ ةبقرلا ىف فلتخاو
 باطخلا مكح يف هللا مالك نأل : اولاق « لتقلا ةرافك ىف ديقملا ىلع انه قاطملل

 . ديقملا ىلع قلطملا هيف بترتيف « دحاولا

 . ةرفاكلا ةبقرلا ئزجتف « ًاقلطم ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال : ةيفنحلا تلاقو

 ةفينح يبأ مامإلا دنع : ةرافكلاو مويلا كلذ ءاضق هيلعف ؛ ا لكأ نم امأو : لوقأ )١(

 : «ةمألا ةمحر» يف يدفصلا لاق . كلامو

 هنأ : ناضمر رهش نم موي ىف اميقم ًاحيحص برشلاو لكألا دمعت نم نأ ىلع اوقفتاو)
 : كلامو ةفينح وبأ لاقف ؛ ةرافكلا بوجو ىف اوفلتخا مث . راهنلا ةيقب كاسمإو ءاضقلا هيلع بجي

 ينارعشلا لاق . ها . «هيلع ةرافك ال : دمحأو  هيلوق حجرأ يف  ىعفاشلا لاقو . ةرافكلا هيلع

 : «نازيملا» ىف

 ظيلغتلا . لوألا هجوو . كلذب ةرافكلا بوجو یف عراشلا نع صن دورو مدع : يناثلا هح وو))

 . «ناضمر ةمرح هكاهتناب

£00 



 ةريره يبأ ثيدح - ۳ 8 ظ مايصلا باتك - 0

 ‹ دييقتلا سايقلا ىضتقا اذإ قلطملا ديقي هنأ وهو « كلذ ىف لصفي : ليقو

 ةلعلاو . روهمجلا بهذم وهو سايقلاب صيصختلاك ؛ سايقلاب ًادييقت نوكيف
 ةطوسبم ةلأسملاو « ةئيطخلل رفكم بنذ نع ةرافك كلذ عيمج نأ وه انه ةعماجلا
 . لوصألا ىف

 زج الف ؛ ثيدحلا يف ركذ امك ةبترم ةرافكلا نأ يف رهاظ ثيدحلا مث

 هعوقول ؛ يناثلا ناكمإ عم ثلاثلا ىلإ الو لوألا ناكمإ عم يناثلا ىلإ لودعلا

 . رثكأ وأ ًاسفن نيثالث نع بيترتلا يرهزلا ىورو « «نيحيحصلا» ةياور يف ًابترم
 ةياور ديؤيو ٠ سيحمل يف بيترتلا توبث عم هرم رييختلا ةياورو

 . اهب ةهيبش ةرافكلا هذهو « راهظلا ةرافك يف عقاولا هنأ بيترتلا

 الف ‹ ددعلا اذه ماعطإ الإ ئزجي ال هنأ هموهفم رهاظ (انیکسم نيتس» : هلوق

 . كلذ نم لقأ ئزجي

 نإف : مهبتك نم «يرودقلا» يفف ؛ دحاو يف فرصلا ئزجي : ةيفنحلا لاقو

 هزجي مل دحاو موي يف هاطعأ نإو « اندنع ءاسأ موي نيكس ادعناو انيك معطأ

 . هموي نع الإ

 هذه نأ : امهدحأ : ءاملعلل نالوق هيف «كلهأ همعطأف فبهذا» : هلوقو

 ؛ كلذب هصخ غي هنكل سفنلا يف فرصت ال نأ تارافكلا ةدعاق نمو . ةرافك

 . هراسعإل هنع ةطقاس ةرافكلا نأ : يناثلا . ةيصوصخلا مدع لصألا نأب درو

 را بل هلك» : E ا سالب
0 : ٠ o ا 
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ ظ مايصلا باتک ۔ ٥

 > ظ . مهتجاح نم للي هفرع امل هلهأ ىلعو

 الو رسوم ىلع ال ًالصأ ةبجاو ريغ ةرافكلا نإ : ةعامجو ةيوداهلا تلاقو

 وهو « كلذ زاج امل ةبجاو تناك ولو . اهنم لكأي نأ هل حابأ هنأل : اولاق ؛ رسعم

 ىلع لدت ال لكألا ةحابإو « بوجولا يف رهاظ دارملا نأل ؛ ضهان ريغ لالدتسا

 . تفلس ىتلا تالامتحالا اهيف لب « ةرافك اهنأ

 1 هنأب ةرافكلا بوجو مدع ىلع «رحبلا» يف يدهملا لدتساو

 دق هنأب هنع بيجأو « اهركذي ملو : «هناکم اموي مصو < هللا رفغتسا» : عماجملل

 انه روكذملا ثيدحلا اذهب ةعبسلا دنع اهب رمألا ةياور تبث

 هنأ الإ« هيف عماج يذلا مويلا ءاضقب ةياورلا هذه يف هرمأي مل ٍةكَي هنأ ملعاو

 لهأو تنأ هلك» : ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم دواد وبأ اهجرخأ ةياور ىف درو

 1 . (هللا رفغتساو ًاموي مصو ك

 ةدعف# : ىلاعت هلوق مومعل ؛ يعفاشلاو ةيوداهلا تبهذ ءاضقلا بوجو ىلإو

 هرمأي مل قلي هنأل ؛ ءاضق ال هنأ يعفاشلل لوق يفو « [184 : ةرقبلا] رخ مايأ نم

 مكح اذه . ةيآلا نم ملع ام ىلع غي لكتا هنأب بيجأو . ريغ ال ةرافكلاب الإ

 . لجرلا ىلع بجيام
 , ةدحاو ةرافك الإ مزلي ال هنأ ثيدحلا اذهب لدتسا دقف اهعماج يتلا ةأرملا امأو

 . يعازوألا لاق هبو « يعفاشلا يلوق نم حصألا وهو « ةجوزلا ىلع بجت ال اهنأو

 ال يبنلا اهركذي مل امنإو : اولاق ؛ ًاضيأ ةأرملا ىلع اهبوجو ىلإ روهمجلا بهذو
 م
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 ةملس مأو ةشئاع ثيدح _ > مايصلا باتك  ه

 نأ وأ ءرجفلا سد ندا رم ةرهاط نوكت ا نأ
 ميمعت نم ملع املا ًاضيأ ةأرملا قح يف مكحلا تبثي تبثي لجرلا قح يف مكحلا نايب
 ا لاح حزب رولا امنا اهيا هرج نأ ا

 : «يرابلا حتف» يف فنصملا لاق « دئاوفلا ريثك ليلج ثيدح اذه نأ ملعاو

 يف هيلع ملكتف « ثيدحلا اذهب انخويش كردأ نم نيرخأتملا ضعب ىنتعا دق هنإ

 نم هيف امل ةيافك هيف هانركذ امو ىهتنا . ةدئافو ةدئاف فلأ امهيف عمج نيدلجم

 . «يرابلا حتف» نم نم القان هيف اشا لوط دقو « ماكحألا

 حبصي ناك ل يبنلا نأ : امهْنَع هللا ا ةشئاع نعو - 5

 ءا ثيدح يف للص دازو هيلع قف موُصصيو لستغي مث ؛ عامج نم بج
 . يضقي الو : َةَملَس

 فلك يبنلا نأ : امهنع هللا يضر ةملس مأو ةشئاع نعو)

 : ةملس مأ ثيدح يف ملسم دازو « هيلع قفتم . موصيو لستغي مث« عامج نم
  حابصلا يف لخد : يأ  حبصأ نم موص ةحص ىلع ليلد هيف : (يضقي الو

 دقو . عامجإ هنإ : يوونلا لاقو . روهمجلا بهذ اذه ىلإو « عامج نم بنج وهو
 هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ ثيدح نم نابح نباو دمحأ هجرخأ ام هضراع
 : (هموي مصي الف « بنج مك دحأو « حبصلا ةالص : ةالصلل يدون اذإ» : هيي

 ةشئاع ثيدح هل يور امل هنع عجر ةريره ابأ نأو « خوسنم هنأب روهمجلا باجأو

 . امهلوقب ىتفأو ةملس ماو

 الجر نأ : ةشئاع نع ةميزخ نباو نابح نباو ملسم هجرخأ ام خسنلل لديو

 ابنج حبصي ناك
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 ةشئاع ثيدح _ ٥ مايصلا باتك  ه

 !هللا لوسر اي : لاقف « باجح ءارو نم عمست يهو « هيتفتسي ب يبنلا ىلإ ءاج

 ينكردت انأو» : 8ك يبنلا لاقف ؟بنج انأو - حبصلا ةالص : يأ  ةالصلا ينكردت

 ام كل هللا رفغ دق « هللا لوسر اي انلثم تسل : لاق . «موصأف بنج انأو ةالصلا

 « هلل مكاشخأ نوكأ نأ وجرأل ينإ هللاو» : لاقف رحخأت امو كبنذ نم مدقت

 . امهريغو يباطخلاو رذنملا نبا حسنلا ىلإ بهذ دقو . 3 يقتأ اب مكملعأو

 . 8 هب ًاصاخ ناك كلذ نإ : لاق نم لوق عفدي ثيدحلا اذهو

 لاق ىتح < اذكس ىوقأ ةشئاع ثيدح نأب ةريره يبأ ثيدح يراخبلا درو

 ناك هنأ تاياورلا رثكأف ةريره يبأ ثيدح امأو . رتاوتو حص هنإ : ربلا دبع نبا

 . قيرطلا ةوقل حجري ضراعتلا عمو « لقأ عفرلا ةياورو « هب يتفي

oهيلعو تام نم» : لاق ن يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو -  

 . هيلع قفتم . «هّيلو هنع ماص ٌمايص

 مايص هيلعو تام نم» : لاق بب يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ٌنعو)

 ‹ هنع هيلو مايص تيملا ئزجي ا

 ‹« هيلو هنع مصيل : يأ ؛ رمألا ىنعم ىف رابخإلاو . بجاو موص هيلعو تام اذإ

 . ندنلل هنأ ىلع عامجإلا يعدا دق هنأ الإ ؛ بوجولا هيف لصألاو

 يفو ؛ هتبصع : ليقو « ةصاخ ثراولا : ليقو « بيرق لك : ىلولا نم دارملاو

 : فالخ ةلأسملا

 نع يلولا موص ئرجی هنإ : ةعامجو روث وبأو 3 ثيدحلا باحصأ لاقف

 . حيحصلا ثيدحلا اذهل ؛ تيما
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 ةشئاع ثيدح _ ٥٠ مايصلا باثك ۔ ٥

 اغإو « تيم ا نع مايص ال هنأ ةفينح وبأو كلامو لآلا نم ةعامج تبهذو

 تام نم» : اعوفرم رمع نبا ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ امل ؛ ةرافكلا بجاولا
 : هجارخإ دعب لاق هنأ الإ . «نيكسم موي لك ناكم هنع معطأ « مايص هيلعو

 . رمع نبا ىلع فوقوم هنأ حيحصلاو « هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ
 رئاسل قفاوملا هنألو « ماعطإلاب ايتفلا ةشئاعو سابع نبا نع درو هنألو : اولاق

 . صوصخم جحلاو « فلكم نع فلكم اهب موقي ال هنإف ؛ تادابعلا

 . حيحصلا ثيدحلا مواقت ال سابع نباو ةشئاع ايتف نع ةيورملا راثآلا نأب بيجأو

 «تباشلا صنلاب جحلا يف تبث دقف « هريغ نع ةدابعب فلكم مايق امأو

 . هب لمعلا نع رذع الف . هب موصلا يف تبثيف

 لمعلا مهكرت نأ ىلع ينبم « هب ةنيدملا لهأ لمع مدعب هنع ةيكلاملا راذتعاو

 ةيفنحلا راذتعا كلذكو « لوصألا يف فرع امك كلذك سيلو . ةجح ثيدحلاب

 , ىأر ا ال ىور اب ةربعلا ذإ لوبقم ريغ رذع « ىور ام فالخب ىتفأ يوارلا نأب
 . ًاضيأ اهيف فرع امك

 وأ يلولاب دانا نب لا نيا رع رايسلا ءازجإب نولئاقلا فلتخا مث
 « جحلا يف امك .أزجأ هرمأب يبنجألا هنع ماص ول لب يلولاب صتخي ال : ليقف ؟ال

 ريغب ىبنجألا هب لقتسي نأ حصي : ليقو « بلاغلل ثيدحلا يف يلولا ركذ امنإو
 امكف « «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» : لاق ثيح نيدلاب قع ههبش دق هنأل ؛ رمأ

 . بينتسي نأ بيرقللو « هلثم موصلاف « بيرقلا هئاضقب صتخي ال نيدلا نأ
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 ةداتق يبأ ثيدح 585 هموص نع يهن امو ‹ عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه

 هموص نع يهن امو , عوطتلا موص باب ١
 لئس یک هللا لوسر ل

 م

 ظ : هنع هللا يضر يراصنألا ةداتق يبأ ْنَع -

 موي مْوِص ْنَع لئسو « «ةيقابلاو ةيضاملا ةنّسلا رفكُي» : لاقف ةفرع موي موص نع

 : لاقف نينثالا موي موص نع لئسو ‹ «ةيضاملا ةنّسلا رفكُيد : لاقف ءاروشاع

 . ملسم ٌهاور . «هيف ىلع َلِزْنَأ وأ « هيف 0 تحبي مويرع هيف تدل موب كلل

 نع لئس لك هللا لوس نأ : هنع هللا يضر يراصنألا ةداتق يبأ ْنَع)
 موي موص نع لئسو « «ةيقابلاو ا ةنّسلا رفكُي» : لاقف ة ةفرع موي ل

 : لاقف نيدثالا مر يالا ةّئسلا رفكي» : لاقف ءاروشاع

 دق : (ملسم هاور . «هيف يلع لزا وأ « هيف تشعُب تثعُب مويو ‹ هيف تدل موي كلذ»

 قفوير هنأ الانا خاو 4 ةا ا رر غ مل انويفك یک
 اهيف عقوأ نإ هنأ وأ  ةيضاملا ةبسانمل ًاريفكت هامسو ؛ بنذب نايتإلا مدعل اهيف

 . هرفكي ا نايتالل قفو « ابنذ

 دق هنإف «  ريهامجلا دنع لا وهو - ءاروشاع و موص 5

 ق للعو « ءاروشاع موي موص نم لضفأ ةفرع موي موص نأ ثيدحلا داق
 كش هنأكو هيف هيلع لزنأ وأ ء هيف ثعبو هيف دلو هنأب نينثالا موي موص ةيعرش

 . هيف ثعبو هيف دلو غلي هنأ قفتا دقو «  يوارلا نم

 هدبع ىلع هيف هللا ثدحأ يذلا مويلا ميظعت يغبني هنأ ىلع ةلالد هيفو

 . هيف برقتلاو هموصب « ةمعن
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 يراصنألا بويأ يبأ ثيدح 777 هموص نع يهُن امو ‹ عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه

 موي هنأب سيمخلاو نينثالا موي وَ هموص ليلعت ةماسأ ثيدح يف درو دقو
 نيب ةافانم الو . مئاص وهو هلمع ضرعي نأ بحي هنأو « لامعألا هيف ضرعت
 وم . نيليلعتلا

 ج : هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو - ¥

 . ملسُم هاور . «رهدلا مايصك ناك لاّوش ْنم ًاَتس ُهعَبْنَأ مث « ناضمر ماص ْنم»

 نم» : لاق ل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو)

 نأل ؛ ركذم يهو مايأ هزيم نأ عم ًاثنؤم درو اذكه : (اتس هعبتأ مث ‹ ناصضمر ماص

 . لاوش نم) ةاحنلا هب حرص امك « ناهجولا هيف زاج هزيم ركذي مل اذإ ددعلا مسا

 : (ملسم هاور . «رهدلا مايصك ناک

 اا يب ب د و یی ايبا سرج

 . يعفاشلاو دمحأو لآلا

 . اهموصي ملعلا لهأ نم ادحأ ىأر ام هنأل : لاق , اهموص هركي : كلام لاقو

 ‹ تاليلعتلا هذهل مكح ال كلذب صنلا توبث دعب هنأ باوجلا « اهبوجو نظي الئلو
 ثيدح : ينعي ثيدحلا اذه اكلام غلبي مل هنإ : ربلا دبع نبا هلاق ام نسحأ امو

 اهماص نمو . ةيلاوتم وأ « ةقرفتم اهماص نمل لصحي اهموص رجأ نأ ملعاو
 راتخا هنأ كرابملا نبا نع «يذمرتلا ننس» ىفو . رهشلا ءانثأ يف وأ « ديعلا بيقع

 ماص نم : لاق هنأ كرابملا نبا نع يور دقو « لاوش لوأ نم مايأ ةتس نوكي نأ

 نم اهنوك رايتخا ىلع ليلد الو : تلق « زئاج وهف « اقرفتم لاوش نم مايأ ةتس
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 يراصنألا بويأ يبأ ثيادح- /133  هموص نع يهن امو « عوطتلا موص باب ١ مايصلا باتك ۔ ٥

 ناضمر عبتأ هنأ هيلع قدص « همايأ يأ يف لاوش ىف اهب ىتأ نم ذإ ؛ لاوش لوأ

 ا ةريكعي ناضمرف ؛ اهلاثمأ رشعب ةا نأل ؛ رهدلا مايصب اههبش اغنإو

 . بابلا رخآ يف هنايب يتأيو

 هل مهف ال نم ثيدحلا اذه يف نعط دق هنإ : ىكبسلا ىقتلا لاق هنأ ملعاو

 يخأ يراصنألا ديعس نب دعس ةياور يف ديري - نسح هنإ : يذمرتلا لوقب ا

 لب ؛ ةحصلاب هفصي مل يذمرتلا نأ رارتغالا هجوو : تلق «- ! ديعس نب ىيحي

 هقايس دعب «يذمرتلا ننس» يف هانيأر يذلاو ! ةخسن ىف هنأكو ؛ نسحلاب

 ضعب ملكت دقو « يراصنألا ديعس نب ىيحي وخأ وه ديعس نب دعسو : لاق مث

 : ةيحد نبا لاق : تلق . ىهتنا . هظفح لّبق نم ديعس نب دعس ىف ثيدحلا لهأ

 . ىهتنا . ديعس نب دعس ثيدحب لاغتشالا زوجي ال : متاح وبأ لاقو « يوقلاب

 ؛ هقرط عمجب يطايمدلا دمحم وبأ انخيش ىنتعا دقو : ىكبسلا نبا لاق مث

 ظافح مهرثكأو « ديعس نب دعس نع هوور الجر نيرشعو ةعصب نع هدنسأف

 ناوفصو هبر دبعو ىيحي هوخأ هتياور ىلع ادعس عباتو « نانايفسلا مهنم ؛ تاقث

 سابع نباو رباجو ةريره وبأو نابوث هلي يبنلا نع اضيأ هاورو « مهريغو ميلس نبا
 نمو « ةرشعب هرهشف « داضمر ماص نم» : نابوث ظفلو « ةشئاعو نزاع نب ءاربلاو
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 ةشئاعو ديعس يبأ اثيدح - ۳۹٠و 778 هموص نع يهن امو . عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه
 “٥ ا 1 0 سا مت. طخ ا ا ا كالا

 . يئاسنلاو دمحأ هاور . «ةنسلا مايص كلذف « رطفلا ديا يباب

 : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو 735

 ههجو نع مويلا كلذب هللا دعاب الإ « هللا ليبس يف امي موُصَي دبع نم اما

 . . ملسمل ظفللاو « هيلع َقْفَتُم . «افيرخ نيعبس راتلا

 ام» : قالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردحخلا ديعس يبأ نعو)

 هللا دعاب الإ) داهجلا هب داري قلطأ اذإ وه : (هللا ليبس يف اموي موصي دبع نم

 . (ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . افيرخ نيعبس رانلا ههجو نع مويلا كلذب
 لاتق نع هببسب فعضي ملام ؛ داهجلا يف موصلا ةليضف ىلع ةلالد هيف

 هماعط يف هسفن داهجو هودع داهج نيب عمج هنأل كلذ ةليضف نأكو « هودع

 نع «افيرخ نيعبس رانلا نيبو هنيب هللا دعاب» : هلوقب ىنكو « هتوهشو هبارشو
 . اهباذع نم هتمالس

 ‹ موصي وك هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 1۳۹

 و ھا لوسر تیأر امو ' موصي ال : لوقن ىتح ٠ رطفیو «رطفُي ال : لوقن ىتح
 يف ًامايص هلم رثكأ رهش يف ةأر امو  ناَضمر الإ ٠ ‹ طق ًارهش لّمكَتسا

 . مسل ظفللاو « هيلع قفتم نابعش

 ىتح « موصي خلو هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشن ةشئاع نعو)

 اچ هللا لوسر تیار امو ؛ موصي ال : لوقن ىتح ء رطفيو ءرطفُي ال : لوقن
 يف ًامايص هلم رثكأ رهش يف نير امو « ناضمر الإ طق ًارْهَش لّمكتْسا

 هيلع هللا ىلص هموص نأ ىلع ليلد هيف . E يلج تكا نابعش

٤ 



 ةشئاع ثيدح 784 ٠ هموص نع يهُت امو . عوطتلا موص باب ١ مايصلا باتك  ه

 انايحأ مايصلا درسي هِي ناك هنأو « رهش نود رهشب ًاصتخم نكي مل ملسو هلآو

 ‹ لاغشألا نع هدرجت نم لاحلا هيضتقي ام لعفي ناك هلعلو ًانايحأ رطفلا درسيو

 . راطفإلا عباتيف كلذ سكع نمو « موصلا عباتيف

 ىلع ةشئاع تهبن دقو « هريغ نم رثكأ موصلاب نابعش صخي هنأ ىلع ليلدو
 امبرف ءرهش لك يف مايأ ةثالث موصي ناك هِي هنأ : اهنع يناربطلا جرخأف ؛ كلذ ةلع

 . فيعض وهو « ىليل يبأ نبا هيفو ؛ نابعش موصيف « ةنسلا موص عمتجيف « كلذ رخأ

 ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ امك ؛ ناضمرل ًاميظعت كلذ موصي ناك : ليقو

 يأ : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لئس هنأ : هريغو سنأ

 نب ةقدص هيف : يذمرتلا لاق ء «ناضمرل اميظعت نابعش» : لاقف ؟لضفأ موصلا

 . يوقلاب سيل مهدنع وهو « ىسوم

 امك ؛ ناضمرو بجر نيب سانلا هنع لفغي رهش هنأل هموصي ناك : ليقو

 أي : تلق : لاق ديز نب ةماسأ نع « ةميزخ نبا هححصو دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ

 كلذ» : لاق ؟نابعش يف موصت ام روهشلا نم رهش يف موصت كرأ مل « هللا لوسر

 ىلإ لامعألا هيف عفرُت رهش وهو « ناضمرو بجر نيب هنع سانلا لفغي رهش

 ناك هنأ لمتحيو : تلق . «مئاص انأو يلمع هيف عفري نأ ٌُبحأف , نيملاعلا بر

 . اهلك مكحلا هذهل هموصي

 هجرخأ ا « ناضمر دعب موصلا لضفأ نابعش موص نأ ثيدح ضروع دقو

 ‹ «(مرخخا موص ناضمر دعب موصلا لضفأ» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ظ

 ةشئاع ثيدحو « همايص نم راثكإلا ىلع ظفاحل لضفأ ناك ول هنأ هيلع دروأو
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 رذ يبأ ثيدح 5٠ هموص نع يه امو . عوطتلا موص باب ١ | مايصلا باتك  ه

 . رظنلاب مرح ا موص ليضفت نأن تيجأف 2 نابعش: يف همايص رثكأ ناك هنأ : فض

 لاقف « مرحما موصل هراثكإ مدع امأو . اقلام نابع ف ورنا روشألا ىلإ

 ظ . هرمع رخآ كلذ ملع اغإ هنأل : يوونل

 نم موُصَن نأ ا هللا لوسر انَرَمأ : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو - “£ °

 يئاسنلا هاور ٠ ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث : ماّيأ ةث ةثالث رهشلا 0

 . َناَبح نبا هحّحصو « يذمرتلاو

 رهشلا نم موُصَن نأ وج هللا لوسر انَرَمأ : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبأ نعو) ظ
 هاور . ةرشع سمخو ةرشع عبزأو ةرشع ثالث) هلوقب اهنيبو : (ماّيأ ةئ ةئالث

 نم ةديدع قرط نم درو ثيدحلا : (نابح نبا هححصو « يذمرتلاو يئاسنلا

 هجرخأ . «ضيبلا : يأ ؛رغلا مصف امئاص تنك نإف» : ظفلب ةريره يبا ثيدح

 امئاص تنك نإف» : يئاسنلا دنع هظافلأ ضعب يفو ؛ نابح نباو يئاسنلاو دمحأ

 باحصأ جرخأو ؛ «ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث : ضيبلا مصف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : ناحلم نب ةداتق ثيدح نم «ننسلا»

 يهه» : لاقو « ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث ن موصن نأ انرمأي
 نم مايأ ةثالث مايص» : ًاعوفرم ريرج ثيدح نم يئاسنلا جرخأو  «رهدلا ةئيهك
 . حيحص هدانسإو « ثيدحلا . «ضيبلا مايألا ثالث : رهدلا مايصك رهش لك

 ريغب ةنيبمو ةقلطم رهش لك نم مايأ ةثالث مايص يف ثيداحأ تدروو
 نبا ثيدح نم ةميرحخ نبا هححصو؛ع «ننسلا)» باحصأ جرخأو 4 ةثالثلا

 ملسم جرخأو . رهش لك نم ماي ةثالث ةدع موصي ناك وي يبنلا نادت
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 ةريره يبأ ثيدح - ١ هموص نع يه امو « عوطتلا موص باب ١ مايصلا باتك  ه

 يلابي ام « مايأ ةثالث رهش لك نم موصي يب

 ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام يهف « ثالثلا ريغب ةنيبملا امأو

 سيمخلاو نينثالا : مايأ ةثالث رهش لك ىف موصي غلي هللا لوسر ناك : ةصفح

 ةلاد اهلك اهنإف ؛ ثيداحألا هذه نيب ةضراعم الو . ىرخألا ةعمجلا نم نينثالاو

 رمأ ام نأ الإ « هيلع علطا ام ىكح ةاورلا نم لكو « درو ام لك موص ةيبدن ىلع

 . لضفأو ىلوأ « هب ىصوو هيلع ثحو هب

 ام هل ضرعي ناك هلعلف « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هلعف امأو

 نييعت يف ءاملعللو ٠ ضيبلا مايأ عراشلا نّيع دقو . كلذ ةاعارم نع هلغشي

 . «حرشلا» يف اهدرس ؛ ةرشع لاوقأ رهش لك نم اهموص سدني ىتلا مايألا ةثالثلا

 لحي ال» : لاق كي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةرْيَرُه يبأ ْنَعَو 41

 ‹ يراخُبلل ظفللاو « هْيَلَع قفتُم . «هنذإب الإ هاش اهجؤزو موصت ْنَأ ةأّرملل
 اار

 ت

 . «ناضمر ريغ)» : دواد وبأ داز

 : (ةأرملل لحي ال» : لاق يَ هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . «هنذإب الإ) رضاح : يأ : ( دهاش اهجوزو موصت نأ) هلوق ليلدب ؛ ةجّوزملا : يأ

 . («ناضمر ريغ» : دواد وبأ داز « يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم

 ريغب لفنلا تماص ولف « ءاضقلا هيلع ساقيو « جوزلا هرك نإو « اهيلع بجي هنإف

۷ 



 ىلذهلا ةشيبنو ديعس يبأ اثيدح - ١٤٠و 1٤١ هموص نع يه امو ؛ عوطتلا موص باب ١ مايصلا ںاتک ۔ ٥

 لا ىَّلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يرد ديعس يبأ ْنَعَو - 47

 . هيلع قفَتُم . رخنلا موو رطفلا موي نْيمْوَي مايص َنَع ىَهَن ملسو هلآ ىلعو هيلع
 بلع هللا ىَّلص هللا لوسر أ : هنع هللا يضر ًيردخْلا ديعس يبأ ْنَعَو)

 : (هّيلَع قفتُم . رختلا مْوَيَو رطفلا موي : نْيَمْوَي مايص ْنَع ىَهَن مّلسو هلآ ىلعو
 بهذ هيلإو ؛ يرحتلا يهنلا لصأ نأل ؛ نيمويلا نيذه موص ميرحت ىلع ليلد هيف

 : ليقو ء ةيصعمب رذن هنأل ؛ رهظألا يف هرذن دقعني مل امهموص رذن ولف « روهمجلا
 . امهنع امهناكم موصي

 هللا یلص هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر يللا ةت ْنَعَو 5
 هاور . جَو رع هللا ركذو برشو لكأ ماي قيرشتلا مايأ» : ملسو هلآو هيلع

 نيشو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو نونلا مضب ::(ةشييَبُت نعو)
 يضر يلذهلا) هللا دبع نبا : ليقو « ورمع نبا « ريخلا ةشيبن : هل لاقي « ةمجعم
 يهو : : (قيرشتلا مايأ» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق": لاق هنع هللا
 هللا ركذو برشو لكأ مايا رح دع كابول ليقو « رحنلا موي دعب مايأ ةثالث

 نباو « كلام نب بعك ثيدح نم ًاضيأ ملسم هجرخأو : (ملسم هاور . «لجو زع
 باحصأو « ميحس نب رشب ثيدح نم يئاسنلاو « ةريره يبأ ثيدح نم نابح
 قيرشتلا مايأ» : رمع نبا ثيدح نم رازبلاو « رماع نب ةبقع ثيدح نم «ننسلا»
 . «دحأ اهموصي الف ؛ ةالصو برشو لكأ مايأ

 اهراطفإب ناب مهرمأي ناك < ل اد و د د جرخأو
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 رمع نباو ةشئاع ثيدح 544 هموص نع يه امو ‹ عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه

 هللا دبع ثيدح نم ينطقرادلا جرخأو « قيرشتلا مايأ : يأ ؛ اهمايص نع مهاهنيو

 ةعقاوم : لاعبلا « «لاعبو برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ» : يمهسلا ةفاذح نبا

 . ءاسنلا

 لا مايأ موصلا نع يهنلا ىلع لاد « هانعم يف هانقس امو ‹ ثيدحلاو

 ةعامج اقلطم ميرحتلل هنأ ىلإ بهذف ؟هيزنت وأ ٠ يرحت ىهن وه له فلتخا اغنإو

 اهموصي ال : اولاق ءالؤهو ؛ روهشملا يف يعفاشلا بهذ هيلإو « مهريغو فلسلا نم
 «جحلا يف مايأ ةثالث» : ىلاعت هلوقل ًاصصخم هولعجو « هريغ الو « عتمتملا

 صاخ ثيدحلاو « هدعب امو « رحنلا موي لبق اميف ةماع ةيآلا نأل ؛ [145 :ةرقبلا]

 ؛ اهصوصخ عجريف « هريغو جحلا ىلإ رظنلاب مومع هيف ناك نإو  قيرشتتلا مايأب
 يه ام رابتعاب اهتاذ نأو « موصلل الحم تسيل اهنأ ىلع ةلالدلاب ًادوصقم هنوكل

 . موصلل ةيفانم اهنأك هل ةلهؤم

 قايس هديفي امك ‹ يدهلل دقافلا عتمتملا اهموصي هنأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو
 اذإ رصحملاو نراقلا اهموصي الو : اولاق ؛ مالثسلا هيلع يلع نع كلذ ةياورو « ةيآلا

 . يدهلا َدَقَق

 رَصْحْلا وهو ؛ يدهلا هيلع رذعت نمو عتمتملا اهموصي هنأ ىلإ نورخآ بهذو
 : هدافأ الو ‹ ةيآلا مومعل نراقلاو

 ماَيأ يف صخري مل : الاق امهنع هللا يضر رّمُع نباو ةشئاع نعو - ٤

 ظ . يراخُبلا هاور . يدّهلا دج ْمَل ْنَمل الإ , َنْمَّصُي نأ قيرشتلا

 لوهجملا ةغيصب : (صخرُي مل : الاق امهنع هللا يضر رَّمُع نباو ةشئاع نعو)
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 ةريره يبأ ثيدح 606 هموص نع يه امو « عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك 5

 هنإف : (يراخُبلا هاور . يدّهلا دجي مل ْنَمل الإ . نمَصُي ذأ قيرشتلا ماّيأ يف) م ؟ ۶٤
 وأ « ًاعتمتم ناكو « يدهلا دجي مل نمل ةصخر زئاج قيرشتلا مايأ موص نأ دافأ
 هللا لوسر وه « صخري : لعاف نأ ىلع ءانب ثيدحلا قالطإل ؛ ًارصحم وأ « ًانراق

 : ةثالث لاوقأ كلذ ىفو « عوفرم هنأو لي

 درو دقو ءالف الإو ؛ ةجح ناك ذلك هدهع ىلإ كلذ فاضأ نإ هنأ : اهثلا

 : اهظفلو « فيعض دانسإب اهنأ الإ « يواحطلاو ينطقرادلل ةياور يف لعافلاب حيرصتلا
 هنأ الإ . قيرشتلا مايأ موصي نأ يدهلا دجي مل اذإ عتمتملل هك هللا لوسر صخر
 يبأو ةشئاع لعف نم يور دقو  لوقلا اذه لهأل ةجح نوكي الف ؛ ةمتملا صخ

 . مالسلا هيلع ىلعل ايتفو ركب

 وهو « دحاو لكل اهموص زوجي هنأو « هيزنتلل يهنلا نأ ىلإ ةعامج بهذو
 . ليلد هيلع ضهني ال لوق

 اوصخت ال» : لاق قالك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو د عه
 نيب نم مايصب ةعمج ا موي اوصخت الو ؛ يلايللا نيب نم مايقب ةعمُجلا ليل
 . ملسم هاور . «مكدحأ هَموُصَي مْوَص يف نوكي نأ الإ مايألا

 ةلّيل اوصخت ال» : لاق الو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو)

 نيب نم مايصب ةعمُجلا موي اوُصصخت الو ؛ يلايللا نيب نم مايقب ةعمُجلا
 ليلد ثيدحلا : (ملسم هاور . «مكدحأ ُهُموُصَي موَص يف نوكي نأ الإ مايألا

 ام الإ ؛ ةداتعم ريغ ةوالتو ةالصب « ةدابعلاب ةعمجلا ةليل صيصخت ميرحت ىلع

 ةعمجلا ةليل صيصخت درو هنإف ؛ فهكلا ةروس ةءارقك ؛ كلذ ىلع صنلا هب درو
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 ةريره يبأ ثيدح 5450 هموص نع يهُت امو ء عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه

 . لاقم اهيف ثيداحأ اهب تدرو رخأ روسو « اهتءارقب

 ةعمجلا ةليل لوأ يف بئاغرلا ةالص ةيعورشم مدع ىلع همومعب اذه لد دقو

 اا

 ين ريدر هاا اها ب

 كانا چو نأب فدع ديعلا نيب قرفي : يربطلا رفعج وبأ لاقو

eeهلعب وأ « هلبق  . 

 نأ ىلع ةنيرق هلي هلعف ناكف « هنسحو يذمرتلا هجرخأ . ةعمجلا موي رطفي ناك

 . هلعب وأ« هلبق اموی موصي ناك هنأ لمتحي هنأب هنع بيجأو « يرحتلل سيل ىهنلا

 ل جرخأو « (مك ديع موي ةعمحلا مويا : اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يور

 « رهشلا نم اعوطتم مكنم ناك نم : لاق مالسلا هيلع ىلع نع نسح دانسإب ةبيش

 اذهو . ركذو بارشو ماعط موي هنإف ةعمجلا موي مصي الو « سيمخلا موي مصيلف

 لوزت هنإف ؛ هجو لك نم ديعلاك نوكي نأ مزلي الو « هموص ميرحت ةلدأ نم ًاضيأ

 : هلوق هديفي امك ؛ هدعب مويو هلبق موي مايصب هموص ةمرح
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 ةريره يبأ اثيدح - ١٤٠و ٠٤١ هموص نع يه امو ‹ عوطتلا موص باب ٠ ١- مايصلا باتك ©

 نموصي ال» : ول هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 45

 . هيلع قفتم . هدب امو وأ « ُهلْبق اموي ْموُصَي نأ الإ ةعمجلا موي مكدحأ

 نموصي ال» : ب هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) 2
 هنإف : (هيلع قفتُم . (مدْمَب امو وأ « ُهلْبَق امي ٌموُصَي ْنَأ الإ ةعمجلا مْوَي مكدحأ

 امك « هرطف بجو موصلاب هدرفأ ولف ؛ . اهملعن ال ةمكحل هموص ميرحت لاوز ىلع لاد
 ىلص يبنلا نأ : ةيريوج ثيدح نم دوادوب أو يراخبلاو دمحأ هجرخأ ام هديفي
 : اهل لاقف « ةمئاص يهو ةعمج موي يف اهيلع لحد ملسو هلآو هيلع هلا
 نيل تلاق « «؟أدغ نيموصت» : لاق ءال : تلاق « «؟سمأ تمصأ»

 . بوجولا رمألا يف لصألاو «يرطفأف»

 . «اوُموصت الف ُنابعش فصتنا اذإ» : لاق نا هللا لوسر نأ: هنعو - "57
 . ُدَّمْحَأ ةَركئتساو , ةسْمخلا هاور

 اذإ» : لاق ال هللا لوسر نأ) هنع هللا يضر ةريره يبأ : يأ :(هنعو)

 هححصو : ( دمحأ هركنتساو ‹ ةسمخلا هاور : ""«اوموصت الف نابعش فصتنا

 ‹ نمحرلا دبع نب ءالعلا ةياور نم هنأل ؛ دمحأ هركنتسا امنإو « هريغو نابح نبا

 . مهو امبرو قودص هنإ : «بيرقتلا» يف فنصملا لاق « ملسم لاجر نم وهو : تلق
 ديقم هنكلو « هفاصتنا دعب نابعش يف موصلا نع يهنلا ىلع ليلد ثيدحلاو

 : كلذ ىف ءاملعلا ر تا ا قفاوي نأ الإ» : ثیدحب

 . هيلع مالكلا عم (۱۹٤ص) مدقت )۱(

 > . (4107)ص (9)
 ج موصلا يفوا : «ريغصلا عماجلا حرش» يف يمقلعلا دمحم نيدلا سمش ةمالعلا لاقو 69
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 رسب تنب ءامصلا ثيدح 548 هموص نع يهُن امو « عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه
 س ا يل يل

 لبق الإ هركي هنإ : ليقو « ىهنلا اذهل يرحتلا ىلإ ةيعفاشلا نم ريثك بهذف

 نإو « بودنم هنإ : ليقو « هرکی ال : ليقو « مرحم هنإف ؛ نيموي وأ « مويب ناضمر
 لصي ناك وب هنأ ثيدحب اولدتسا مهنأكو ‹ موصلا هفعضي نمب لوؤم ثيدحلا

 . ًامدقم لوقلا ناك لعفلاو لوقلا ضراعت اذإ هنأ ىفخي الو , "”ناضمرب نابعش

 : لاق غلي هللا لوُسَر نأ : اهنع هللا يضر رْسُب تنب ءاّمّصلا نعو 4

 الإ مكدحأ دجي مل نإف ؛ ٌمكيلع ضر اميف الإ تبّسلا َمْوَي اوُموُصَن ال»

 هنأ الإ تاقث هلاجرو يملا اا «اهُْممَيَلَف ةرجش دوع وأ « بتع ا
#1 

 . خوسنُم وه : دواد وبأ لاقو « كلام ةركنأ دقو « برطضُم

 الو زوجي : يناثلاو . (روكذملا) ثيدحلل ؛ زوجي ال : اهحصأ ؛ هجوأ ةعبرأ نابعش نم فصنلا دعب =

 . - نافيعض ناهجولاو  ينايورلا رايتخا وهو ؛ هيزنت ةهارك هركي : ثلاثلاو . يلوتملا عطق هبو ؛ هركي

 نباو يجينَدنَبلا مالك ىضتقم وهو ؛ رثكأب زوجيو « نيموي الو موي موصب رهشلا مدقتي ال : عبارلاو
 يهنلا قوطنم نأ : هباوجو . «نيموي الو موي موصب ناضمر اومدقت ال» : قو هلوق موهفمل ؛ غابصلا

 نابعش ررس نم تمص له» : لجرل لإ هلوقب ضرتعاو . مدقم فصنلا دعب موصلا نع
 يف فلتخا هنأ : هباوجو . هيلع قفتم . «نيموي وأ اموي مصف ترطفأ اذإ» : لاق . ال : لاق . «؟ائيش

 . ىهتنا «كلذ ريغ ليقو . هرخآ : ليقو . ضيبلا مايألا يهو ؛ هطسو : ليقف ؛ (رّرّسسلا) ريسفت

 مايصب ةداع هل تناك لجرلا نأ ىلع اذه لمحيو» : «ىقتنملا» يف ةيميت نبا دجملا لاق : تلق

 . ىهتنا . «هرذل دق وأ« رهشلا ررس

 يف شخ نکا نانا تو كيد اذه نيب عمجي نأ نكميو : لوقأ )١(

 وأ موي موصب ناضمر مدقت نع يهنلا نيبو اذه نيب ضراعت ال هنأ ملعاو» : لاق ؛ «بهاوملا»

 نأب رهاظ امهنيب عمجلا نإف ؛ يناثلا نابعش فصن موص نع ىهنلا يف ءاج ام اذكو « نيموي

 ويلا «هداتعا موص يف مايألا كلت لخخدت مل نم ىلع يهنلا لمحي

 داعم امض قارب نأ الإ» : هلوقب هيلع صن امك
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 رسب تنب ءامصلا ثيدح 548 هموص نع يت امو . عوطتلا موص باب ١- مايصلا باتك  ه

 ةدحوملاب : (اهنع هللا يضر رسُب تنب) ةلمهملا داصلاب : (ءامصلا نعو)
 ةانثملا ديدشتو ءاهلا حتفو ةدحوملا مضب ؛ ةيهب : اهمسا « ةلمهم نيسو ةمومضم

 ىور « رسب نب هللا دبع تخأ ىه « ميما ةدايزب ؛ ةميهب : اهمسا : ليقو « ةيتحتلا
 الإ تبسلا موي اوموصت ال» : لاق هِي هللا لوسر نأ) هللا دبع اهوخأ اهنع
 ةلمهم ءاحف ماللا حتفب : (ءاحل الإ مك دحأ دجي مل نإف ؛ مكيلع ضرتفا اميف
 دارملاو . ةفورعملا ةهكافلا : ةدحومف نونلا حتفو ةلمهملا رسكب :(بنع) ةدودم

 « ةسمخلا هاور) اهب رطفلل اهمعطي : يأ ؛ («اهغضميلف ةرجش دوع وأ) هرشق
 . (خوسنم وه : دواد وبأ لاقو « كلام هركنأ دقو « برطضم هنأ الإ تاقث هلاجرو

 نع : ليقو « ءامصلا هتخأ نع رسب نب هللا دبع هاور هنألف بارطضالا امأ
 « يباحص هنإف ؛ ةحداق ةَّلعب هذه تسيلو : ليق . هتخأ ركذ هيف سيلو « هللا دبع
 اذه : ىئاسنلا لاق . ةشئاع نع ءامصلا نع : ليقو ءرسب هيبأ نع هنع : ليقو

 نعو « هيبأ نع هللا دبع دنع نوكي نأ لمتحي : فنصملا لاق . برطضم ثيدح

 قيرطلا قحلا دبع حجر دقو « ةحيحص ةقيرط هذهو « ةطساوب هتخأ دنعو « هتخأ
 دانسإب دحاولا ثيدحلا ىف نولتلا اذه نكل « ينطقرادلا كلذ يف عبتو « ىلوألا
 ستوك نأ لا طيسفلا ل و ةر ىهوي حرا دانختا مد دنيحلاولا
 ةلق ىلع ًالاد كلذ نوكي الف ؛ ثيدحلا قرط عمجب نيفورعملا نيرثكملا ظافحلا
 هللا دبع نع ًاضيأ يوارلا ىلع هيف فلتخا لب ؛ كلذك انه رمألا سيلو « طبضلا

 اذه : لاق هنإ : كلام نع دواد وبأ لاق هنإف ‹ هل كلام راكنإ اّمأو . رسب نبا

 : هلوق هخسان نأ دارأ هلعلف ؛ خوسنم هنإ : دواد ىبأ لوق امأو . نرذك

(VE 



 ةريره يبأو ةملس مأ اثيدح 7050و 144 هموص نع يهُت امو ‹ عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه

 آب هللا لوُسر نأ : اهنع هللا يضر ةن ةَملَس مَا نعو- ۹

 ديعامويامهنإ» : لوقي ناكو ٠ دحألا مويو تبسلا موي مايألا نم موصي

 أ (مهفلاخأ نأ ديرأ انأف ؛ نيكرشملل

 . هظفل اذهو

 نم ُموُصَي ناك ام ٌرثكأ كلي هللا لوُسر نأ : اًهنع هللا يضر ةّمّلَس ّمَأ ْنَعو)
 انأف ؛ نيكرشملل ديع اموي امهنإ» : لوقي ناكو , دحألا ٌمويَو تّبَسلا موي مايألا

 : (هظفل اذهو « َةَمْيرُخ نبا هححصو « يئاسنلا ةجرخأ . «مهفلاخأ ْنَأ ديرأ

 ‹ باتكلا لهأ ةقفاوم بحي قي ناك ثيح ؛ رمألا لوأ ناك هموص نع ىهنلاف

 . هسفن ثيدحلا هب حرص امك ؛ مهتفلاخم دي ا

 . هدعب ام وأ « هلبق ام ماص اذإ الإ ؛ موصلاب هدارفإ نع ناك يهنلا لب : ليقو
 رهشلا نم موصي ويب هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع ثيدح نم يذمرتلا جرخأو ےس | ٠١

 4 عامتجالاو دارفنالا ىلع لك موص هرهاظو ؛ باتكلا

 موي موص نع ىهن هلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 .مكاحلاو ةميزخ نبا هحّحصو . يذمرتلا ريغ« ةسمخلا ةهاور . ةفّرعب ةفرع

 . يليقعلا هرکنتساو

 ةفرع موي موحص نع ىهن هدو يبنلا نا نأ : هنع هللا يصر ةريره يبا نعو)

 هركنتساو « مکاحلاو ةميزخ نبا هحّحصو « يذمرتلا ريغ « ةسمخلا هاور . ةفّرعب

 ‹ ةّميزخ نبا هححصو « يئاسنلا هجرخ

{Vo 



 عباتي ال : لاقو يليقعلا هفعض ؛ يرجهلا ًايدهم هدانسإ يف نآل : (يليسَمُعلا
 ال : نيعم نبا لاق هنإ ةصالخلا ىف : تلق . هيف فلتخم هنع يوارلاو « هيلع

 ملو« «كردتسملا رصتخم» يف يبهذلا هرقأو « هثيدح ا مكاحلا امأو « هفرعأ

 لاق ؛ ليقع نب بشوح هنإف هنع يوارلا اًمأو « «ىنغملا» يف ء ءافعضلا نم هدعي

 . ةقث هنإ | : «بيرقتلا» يف فنصملا

 ديعس نب ىيحي بهذ هيلإو « ةفرعب ةفرع موي موص ميرحت يف رهاظ ثيدحلاو ظ

 نع فعضي مل اذإ هب سأب ال : ليقو « جاحلا ىلع هراطفإ بجي : لاقو يراصنألا
 نحيي 5 روهمجلاو « يباطخلا هراتخاو يعفاشلا نع لقنو ءاعدلا
 . هراطفإ

 ال نكلو « هتجح ىف ًارطفم ةفرعب ةفرع موي ناك هنأ حص دقف قي وه امأو
 لعفي ال غي هنأل ؛ لضفألا وه راطفإلا نأ لدي « معن « هيرحت ىلع موصلا هكرت لدي

 مل ؛ لضفأ هقح يف نوكيف ؛ زاوجلا نايبل لوضفملا لعفي دق هنأ الإ : لضفألا الإ

 . يهنلا لصأ هنأل ميرحتلا رهظألا نكلو « لعفلاب غيلبتلاو عيرشتلا نم هيف
 e يعج تراسل بوح 101

 . هيلع قفتم . «دبألا ماص نم ماص الد

 الد : لي هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو)
 : «حيباصملا» هر لاق « هانعم يف فلتخا : (هيلع «دبألا ماص نم ماص

 ‹ هعينص نع هل ارجز ؛ هيلع ءاعدلا ىنعم ىلع هنأ : امهدحأ : نيهجو نم اذه رسف

 هدايتعال ؛ أمظلا ّرحو عوجلا ةروص ةدباكمب هنأ : ىنعملاو «رابخإلا ليبس ىلع رخآلاو

۷٦ 



 ةداتق يبأ ثيدح 507 هموص نع يهن امو . عوطتلا موص باب - ١ مايصلا باتك  ه

 ؛ باوثلا هب قلعتي يذلا دهجلا ىلع ربصلا ىلإ رقتفي ملو « هيلع فخ ىتح « موصلا

 : هلوق رابخإلل هنأ ديؤيو . موصلا ةليضف هل لصحت ملو « مصي مل هنأكف

 . «رطقأ الو « ماص ال» : هنع هللا يصر ةداتف يبأ ثيدح ْنم مسلو 5

 هديؤيو : («رطفأ الو ء ماص الد هنع هللا يضر ةداتق يا تاج س للا

 نإ : يبرعلا نبا لاق ‹ «رطفي ملو ء مصي مل» : ظفلب هنع يذمرتلا ثيدح اضيأ

 ‹ ربخلا هانعم ناك نإو « ويب يبنلا ءاعد هباصأ نم حيو ايف « ءاعدلا هانعم ناك

 بتكي فيكف ًاعرش مصي مل اذإو « مصي مل هنأ هلي يبنلا هنع ربخأ نم حيو ايف
 !؟ناوث هل

 ا

 نبا رايتخا وهو « ةفئاط هيرحتب لاقف « دبألا مايص ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 . هانعم يف امو « ثيدحلا اذهل ؛ ةميزخ

 نع ىهنلا ثيداحأ اولوأتو ءرذنملا نبا رايتحخا وهو « هزاوج ىلإ ةفئاط بهذو

 . قيرشتلا مايأو نيديعلا نم اهنع ىهنملا مايألا عم هماص نم : دارملا نأب رهدلا مايص

 هيلع هسفنل نأب هليلعتو « رهدلا موص نع ورمع نبال هي هيهنب دودرم ليوأت وهو
 نع بغر نمف ؛ رطفأو موصأف انأ امأ» : هلوقلو « اقح ناو اقع ةلع ألا اف

 دمحأ هجرخأ ام هتلدأ نمو « ًاليلد هجوألا وه يرحتلاف . «ينم سيلف ‹ يتنس

 تقيض رهدلا ماص نم» : ًاعوفرم ىسوم يبأ ثيدح نم ةميزخ نباو يئاسنلاو
 ظ . «هديب دقعو . منهج هيلع

 ثيداحأ اولوأتو « قح نع هفعضي ال نمل رهدلا موص بحتسيو : روهمجلا لاق

 ‹ ناضمر عم لاوش نم تس موص هبش و هنأب اولدتساو « حجار ريغ ًاليوأت يهنلا

 دفئ



 ةداتق يبأ ثيدح _ ۲ هموص نع يهن امو ‹ عوطتلا موص باب ١ مايصلا باتك ٠

 قحتسي هبحاص نأ الولف ءرهدلا موصب ءرهش لك نم مايأ ةثالث موص هبشو
 . هب هبش امل باوثلا

 سمخلا تنغأ امك هنع ينغت اهنإف ؛ هتيعورشم ريدقت ىلع كلذ نأب بيجأو

 دحأ اهالص ول هنأ عم « تضرف تناك دق يتلا « ةالصلا نيسمخلا نع تاولصلا

 نم ىنسلا نبا جرخأ « معن . باقعلا قحتسي لب ؛ ًاباوث قحتسي مل اهبوجول

 زع هللا نم هسفن بهو دنقف رهدلا ماص نم» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح
 . هتحص ام يردن ال انأ الإ ؛ «لجو

۷7۸ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ ںاضمر مايقو فاكتعالا باب ۔ ۲ مايصلا باتك  ه

 ناضمر مايقو فاكتعالا باب  ؟

 يف ماقملا :ًاعرشو « هيلع سفنلا سبحو ءيشلا موزل:ةغل فاكتعالا

 . ةصوصخم ةفص ىلع صوصخم صخش نم دجسملا

 ناضمر مايق : يوونلا لاق ؛ ايلات وأ « ًايلصم هيلايل مايق : يأ ؛ ناضمر مايقو

 ةالصب ليللا لك قآرغتسا طرتشي ال هنأ ىلإ ةراشإ وهو « حيوارتلا ةالصب لصحي
 . يوونلا مالك يف ام ىتأيو « هيف ةلفانلا

 3 الك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع 1۲

 . هيَلَع َقفَتُم . (هبْنَذ نم مدفن ام ُهَل رفع « اباستحاو ًانايإ ناضمر

 تاضمر ماق نم» : لاق اكو هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 لوعفم هنأ ىلع بوصنم : (اباستحاو) ناوثلل هللا دعوب ًاقيدصت : ى (اناميإ

 نم ناستحالاو  هباوثو هللا هجول أبلط : يأ ؛ هيلع فطع يذلاك « هلجأل

NEةيستسلا : هلا ةعبو ةلمحي يزني نمي  | 

 ؛ هب دتعم هنأك « لعفلا ة رشاَبُم لاح يف لعجف ٠ . هلمع دتعي نأ ذئنيح هل هنأل

 ديري هنأ لمتحي : (هيلع قفعم . «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ) «ةياهنلا» يف هلاق

 ريو تقلا نمور كة ايدل صحم ايضع مق قا يفند يحال

 . رئاغصلاو رئابكلل لماش بنذلا قالطإو . رهاظلا

 هبسنو « نيمرحلا مامإ مزج هبو « رئاغصلاب صتخي هنأ فورعملا : يوونلأ لاقو

 . ةبوتلاب الإ رئابكلا رفغت ال اهنأ ىلع ينبم وهو ؛ ةنسلا لهأل ضايع

۹ 



 ةشئاع ثيدح 4 ١ داضمر مايقو فاكتعالا باب - ۲ مايصلا باتك ۔ 0

 دمحأ اهجرخأ دقو « «رخأت امو « مدقت ام» : هتياور يف يئاسنلا داز دقو

 . رخأتملا بنذلا ةرفغم ىنعم مدقتو « كلام قيرط نم تجرخأو

 :رتولا ةالصب لصحي هنأ رهظي يذلاو « ناضمر مايق ةليضف ىلع ليلد ثيدحلاو
 ثيدح ىف فلس امك « هريغو ناضمر يف لعفي فلي ناك امك « ةعكر ةرشع ىدحإ

 اهعدتبا ناك اغإ ؛ لَ هرصع يف عقت ملف « نآلا ديتعا ام ىلع حيوارتلا امأو ؛ ةشن ةشئاع

 هب يلصي ناك يذلا ردقلا يف فلتخاو ؛ و

 ' يورو« تورشعو ىدحإ“ يورو « ةعكر ةرشع ىدحإ مهب يلصي ناك : ليقف ؛ يب

 . كلذ قيقحت انمدق دقو « كلذ ريغ ليقو « نورشعو ثالث : ليقو « ةعكر نورشع

 لخد اذإ قلي هللا لوسر ناك : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعو - 504

 اا راما

 رشعلا لخد اذإ غلي هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر 559 نعو)
 دش) يوارلا مالك نم جردم ريسفتلا اذه : ( ناضمر نم ةريخألا رشعلا : يأ -

 يف ليقو : (هيلع قفتم . هلهأ ظقيأو هليل ايحأو) ءاسنلا لزتعا : يأ : (هرزغم

 نوكي نأ لمتحيو : ليق « ةدابعلل ريمشتلا نع ةيانك هنإ : هرزئم دش : ريسفت

 هنأ الإ « ةدابعلل رمشو ءاسنلا لزتعاو « هللحي ملف هَّعَمج : هرزئم دش هنأ ىنعملا

 نإف ؛ ءاسنلا لزتعاو هرزثم دشف : ظفلب هنع هللا ىضر ىلع نع يور ام هدعبي

 انام هنوكل ؛ ىلقع زاجم ليللا ىلع ءايحإلا اا اا يضتقي فطعلا

 ظ . رهسلا هب دارملاو « هسفن ءايحالل

 كيل



 ةشئاع اثيدح ٥او 06 تداضمر مايقو فاكتعالا باب ۔ ۲ مايصلا باتک ٥

 ؛ ناضمر رخآ لكي كلذب صح اغإو « ةدابعلاو ةالصلل : يأ ؛ هلهأ ظقيأ : هلوقو

 . اهميتاوخب لامعألاو « لمعلا ةمتاخ هنأل ؛ هيف دهتجيف « ةدابعلا تقو جورخ برقل

 رشعلا فكتعي ناك مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص ّيبَنلا نأ : اهنعو "هه

 . هدْعَب نم ُهُجاوُْزَأ فكتعا مث « لجو رع هللا هافوت ىَّتح ‹ ناضمر نم رخاوألا

 ظ . هيلع ّقفتم
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ) اًهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 فكتعا مث , لجو زع هللا هافوت ىّتح « ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك

 . (هيلع قفتم . هدعب نم هجاوزأ

 نم هجاوزأو لي هللا لوسر اهيلع بظاو ةنس فاكتعالا نأ ىلع ليلد هيف

 . هدعب

 فاكتعالا نأ ًافالخ ءاملعلا نم دحأ نع ملعأ ال : دمحأ نع دواد وبأ لاق

 ولخ عم ةولخلاب ؛ ىلاعت هللا ىلع بلقلا عمج وهف « هنم دوصقملا اأو . نونسم

 . هادع امع ضارعإلاو « هركذب معنتلاو « ىلاعت هيلع لابقإلاو ةدعملا

 مث ءرجفلا ىلص َفكتْعَي ْنَأ دارأ اذإ لي بتلا ناك : تلاق اهنعو 755
 و8

0079 

 ا ے۱ا ی

 1 ال يبنلا ناك : تلاق) اهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)
 . (هيلع قفتم . هفكتعم لخد مث , رجفلا ىلص فكتعي

 يف رهاظ وهو « رجفلا ةالص دعب فاكتعالا تقو لّوأ نأ ىلع ليلد هيف
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 mm صل ا ا ل س مما

 ةشئاع ثيدح _ ۷ تاضمر مايقو فاكتعالا باب "  مايصلا باتك ۔ ٥

 ناك اذإ رجفلا عولط لبق دجسملا لخدي هنإ : لاق نم هيف فلاخ دقو ؛ كلذ

 نا تدا لار الل ایم ناك اذإ ىيهنشلا:نورغ لو: راه انكتعم

 يف هسفنب ولخي رجفلا هتالص دعب نمو . دجسملا ىف وَ وهو ‹ رجفلا علطي ناك

 ال هنأ غلي هتداع تناك اهنإف هدعب ىفخي الو : تلق , هفاكتعال هدعأ يذلا لحما

 . ةماقإلا دنع الإ . هلزنم نم جرخي

o۷يف وهو « ُهّسأر يلع لخذيل ؛ لک هللا لوسر ناك نإ : تلاق اهنعو -  

 د انك ناك اذإ ةا الإ تينا نعني ال ناكر لج ا دحسما

 يراخبلل ظفللاو « هيلع

 ل هللا لوسر ناك نإ : تلاق) اهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 الإ تيبْلا لخدي ال ناكو « ُهلَجَرَأَف  دجسملا يف وهو  ُهَسأر يلع ٌلَحْدُي

 . (يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . افكتْعُم ناك اذإ , ةجاحل

10 E بو ريع ىلا i 

 .رضي ال هندب ضعب جورخ

 . نيزتلاو قلحلاو لسغلاو ةفاظنلا ككتعملل عرشي هنأ : هيفو

 ىف وهو . اهلعف زوجي ؛ ناسنإلاب ةصاخلا لاعفألا نم ريسيلا لمعلا نأ ىلعو

 . دجسملا

 . هتجوزل لجرلا مادختسا زاوج ىلعو

 رمألل الإ . دجسملا نم فكتعملا جرخي ال هنأ ىلع لدي « ةجاحل الإ : اهلوقو

 كح



 ةشئاع ثيدح تداضمر مايقو فاكتعالا بابد؟ مايصلا باتك ه

 ‹ امهئانثتسا ىلع قفتا دقو « طئاغلاو لوبلاب يرهزلا اهرسف ةجاحلاو « يرورضلا

 « طئاغلاو لوبلاب قحلأو « برشلاو لكألاك « تاجاحلا نم امهريغ يف فلتخاو

 . امهوحنو ةماجحلاو دصفلل حورخلا زاوج

 ةه ل نرم دوعب آلا تكلا ىلع لا: فلاق انينغومةارأ

 ؛ هلم هل دب ال امل الإ ةجاحل َجّرْخي الو ءاهرشابي الو « ةأرما سمي الو « ةزانج

 دواد وب اور . عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو « موصب الإ فاكتعا الو
 ۰ . هرخآ فقو حجارلا نأ الإ كار سابا

 الأ فكتعملا ىلع ةنسلا : تلاق) اهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 جرخي الو «اهرشابي الو « ةأرما سمي الو « ةزانج دهشي الو ,ًاضيرم دوعي
 الو ,موصب الإ فاكتعا الو) هوحنو فلس ام : (هنم هل دب ال امل الإ« ةجاحل

 نأ الإ « هلاجرب سأب الو « دواد وبأ هاور . عماج دجسم يف الإ فاكتعا

 مزج : فئصملا لاقو « موصب الإ فاكتعا الو : اهلوق نم : (هرخآ فقو حجارلا

 هادع امو « ةجاحل جرخي ال : اهلوق ةشئاع ثيدح نم يذلا ردقلا نأ ينطقرادلا
 . فوقوم هرخآ نإ : لاق انهو « «يرابلا حتف» نم ؛ ىهتنا . اهنود نم

 هنأو « ةياورلا هذه هتنيع ام ءيشل فكتعملا جرخي ال هنأ ىلع ةلالد هيفو

 ةلأسملا يفو . هفاكتعا لطب كلذ يأ لعف نإ هنأو « ةعمجلا دوهشل جرخي ال ًاضيأ

 . هانركذ ام ىلع مئاق ليلدلا نكلو « ريبك فالخ

 ىلع لاد فوقوملا ثيدحلا اذهو . ًاضيأ فالخ هيفف موصلا طارتشا امأو

 ال لكلاو ؛ هتابثإ يف اهنمو « هتيطرش يفن يف اهنم ؛ ثيداحأ هيفو « هطارتشا
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 سابع نبا ثيدح "609 ١ ١ ثذناضمر مايقو فاكتعالا باب ۔ ۲ مايصلا باتک ه

 ؛ ًامئاص الإ فكتعي ملو « كلي هلعف نم فرع فاكتعالا نأ الإ « ةجح ضهني

 يناث نم الإ فكتعي ملو « اهماص هنأ رهاظلا لاوش نم لوألا رشعلا يف هفاكتعاو

 ال هنأ الإ « ةنابحجلا ىلإ جورخلاو ةبطخلاو ةالصلاب هلغش موي ديعلا موي نأل ؛ لاوش

 ٠ ةيطرشلا ىلع ةجح لعفلا درجمب موقي
 دارملاو ؛ ءاملعلا ضعب نع الإ « هتيطرش ىلع رثكألاف دجسملا طارتشا امأو

 . ةفينح وبأو دمحأ بهذ اذه ىلإو « تاولصلا هيف ماقت نأ اعفاخ هنوك ني

 هل بحتساف « ةعمجلا همزلت نمل الإ دجسم لك يف زوجي : روهمجلا لاقو
 يف الإ فكتعي مل ي : هنأ نم موصلا يف ام لثم هيفو « عماجلا يعفاشلا

 1 مايصلا ةيطرش مدع لع ةلادلا ثيداحألا نمو « عماج دجسم وهو « هدجسم

 أد

 ا

 و

 : هلوق

 ىلع سيل» : لاق قلي يبنلا نأ: اًمُهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو . 4

 حجارلاو « مكاح او ينطقرا دلا هاور «هسفن ىلع ُهَلعجي نأ الإ مايص فكتعملا

 ( : اشا ةو

 ىلع سيل» : لاق را ی یت یوا

 حجارلاو « مكاحلاو ئنطقرا دلا هاور . «هسفن ىلع ُهّلعجي نأ الإ ٌمايص فكتعملا

 . مهو هعفرو فوقوم هنأ حيحصلا : يقهيبلا لاق « سابع نبا ىلع : (اضيأ هفقو

 : هلوق اّمأو ٠ ةيطرشلا مدع ىلع ًاليلد موقي الف ؛ حرسم اذه ىف داهتجاللو : تلق

 . موصلا رذني نأ دارملاف . «هسفن ىلع هلعجي نأ الإ»
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 يبّنلا باحصأ نم ًالاجر نأ : اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو ۰ 2

 : نا هللا لوسر لاقف رخاوألا عبسلا يف د مانملا يفردقلا ةليل أ ا

 يف اَهّرَحَتيْلَف اهيَرَحَتُم ناك ْنَمَف رخاوألا عّبسلا يف تأطاوت دق كاي ىّرأ
 . هيلع قفتُم . «رخاوألا عّبسلا

 : ( 836 يبنلا باحصأ نم الاجر نأ اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 بقي( وز[ هلق هره نم حا يم ىلع قا هلا فنصملا لاق

 : 0 يابا يكول وص ا ی ا ةزمهلا

 يأ ؛ ؛ ةزمهلا مضب : (ىرأ» : نل هللا دريضر لابن حدا لا او

 رخاوألا عيسلا يف) ىنعمو ًأظفل تقفاوت : يأ : (تأطاوت دق مكايؤر) نظأ

 ملسم جرخأو : (هيلع قفتم « «رخاوألا عبسلا يف اهرحتيلف اهيرحتم ناك نمف

 فعض نإف ؛ رخاوألا رشعلا يف اهوسمتلا» اعدم دبا ثيدح نم

 ىأر : دمحأ جرخأو , «يقاوبلا عبسلا ىلع نبلغي الف « زجع وأ « مك دحأ

 اهوسمتلا» : غي يبنلا لاقف ءاذك وأ « نيرشعو عبس ةليل ردقلا ةليل نأ لجر

 : ًاعوفرم يلع ثيدح نم دمحأ ىورو « «اهنم رتولا يف ؛ يقاوبلا رشعلا يف
 رشعلا نأب تاياورلا نيب عمجو « «يقاوبلا عبسلا ىلع اوبلغت الف متبلغ نإ»

 ام ىصقأ وهو « ةنظملا وه كلذ نأل ؛ عستلاو عبسلا كلذكو . اهنم طايتحالل

 . كاردإلا هيف نظي

 رومألا يف اهيلإ دانتسالا زاوجو « ايؤرلا نأش مظع ىلع ليلد ثيدحلا ىفو
 . ةيعرشلا دعاوقلا فلاخت الأ طرشب « ةيدوجولا

 د [راس
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 ةشئاعو ةيواعم اثيدح ۲٦٦و ٦١١ ناضمر مايقو فاكتعالا باب - ۲ ٠ مايصلا باتك ه

 ١ .يبتلا نع نع هللا يضر نايفُس يبا نب , ةيواعُم ْنَعَو 3

 فلتخا دقو « ُهْفَقَو حجاّرلاو و «نيرشعو عّبس ةلّيل» :ردقلا ةليل

 «يرابلا حتف» يف اهُتدَرْوَأ ؛ ًالّوق َنيعِبْرَأ ىلع اهنييعت يف .

 لو يبنلا نع هنع هللا يضر نايفس يبأ نب , ةيواعم نعو)

 ىلع : (هفقو حجارلاو) ا : (دواد وبأ هاور . «نيرشعو عبس ةلثل» :ردقلا

 اهتدروأ « ًالوق نيعبرأ ىلع اهنييعت يف فلتخا دقو) عفرلا مكح هلو ‹ ةيواعم
 ؛ اهنييعت يف سيل ام اهنم نأل « اهدرس ىلإ ةجاح الو : («يرابلا حتف» يف

 نم فنصلا اهّدع هذه نإف ؛ اهلصأ نم اهراكنإب لوقلاو « تعفر اهنأب لوقلاك
 اهيلع ليلد ال رخأ لاوقأ اهيفو « نيعبرألا

 دعب «يرابلا حتف» يف فنصملا لاقو « رخاوألا عبسلا يف اهن لاوقألا رهظأو

 مهفي امك ؛ لقتنت اهنأو رخاوألا رشعلا رتو يف اهنأ اهلك اهحجرأو : لاوقألا هدرس

 وأ ‹ نورشعو ىدحإ : ةيعفاشلا دنع رشعلا راتوأ اهاجرأو « بابلا اذه ثيدح نم

 اهاجرأو « سينأ نب هللا دبعو ديعس يبأ يثبدح يف ام ىلع ؛ نورشعو ثالث

 . نيرشعو عبس ةليل روهمحجا دنع

 ا تلق : تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو 5
 رفع كنإ : مُهْللا : يلوق» : لاق ؟اهيف لوقأ امر دقلا ةلبل ةلْيل ' يأ تملع
 ا يذمرتلا هححصو « دواد يبأ ريغ ةسمخلا هأور . (ينع فغاف َوْفَعلا

 نإ تيأرأ ! هللا لوسر اي تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نَعو)
 ع 0

 بحت رفع كنإ « مهلا : يلوق» : لاق ؟اهيف لوقأ ام ر دقلا ةليل ةليل يأ تّملع

 ةليل ىف لاق

4A٦ 



 ديعس ىبأ ثيدح . ۳ ناضمر مايقو فاكتعالا باب  ؟ مايصلا باتك  ه

 : (مكاحلاو يذمرّتلا هححصو « دواد يبأ ريغ ةسمخلا هاور . «ينع فعاف وفعلا

 يف راونألا یری : ليقو «ادجاس ءيش لك ىري اهيلع علطملا نأ اهتامالع : ليق
 نم ًاباطخ وأ « ًامالس عمسي : ليقو « ةملظملا عضاوملا ىّتح « ةعطاس ناكم لك
 . هل تعقو نم ءاعد ةباجتسا اهتمالع : ليقو « ةكئالملا

 . عمسي الو « ًاثيش ىري الو « لصحت دق اهنإف مزال ريغ كلذ : يربطلا لاقو

 هل رهظي ملو . اهقفاو هنأ قفتا نمل بترتملا باوثلا عقي له ءاملعلا فلتخاو

 يبرعلا نباو يربطلا لوألا ىلإ بهذ ؟اهفشك ىلع كلذ فقوتي وأ ٠ ءيش

 ثيدح نم ملسم ذنع عقو ام هل لديو « نورثكألا بهذ يناثلا ىلإو « نورخأو

 اهنأ ملعي : يأ : يوونلا لاق « «اهقفاويف ردقلا ةليل مقي نم» : ظفلب ةريره يبأ

 . كلذ وه ملعي مل نإو ‹ رمألا سفن يف اهقفاوي نأ : داري نأ لمتحيو ؛ ردقلا ةليل

 ةليل ءاغتبال ماق نمل ليزجلا باوثلا لوصح ركنأ الو : لاق ؛ فنصملا اذه حجرو

 وهو « هب دوعوملا نيعملا باوثلا لوصح يف مالكلا امنإو ء اهل قفوي مل نإو ءردقلا
 . هبنذ نم مدقت ام ةرفغم

 2 : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نَعو - ۳

 “کتو

 1 اذه يدجسمو ؛ مارحلا دجسملا : دحاسم ةثالث ىلإ الإ لاحّرلا دشت ال»

 . هيلع قفتم . «ىصقألا دجسملاو

 ال» : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع)

 يهن هنأ ىلع ؛ اهنوكسب ىوريو « ىفن هنأ ىلع ؛ ةلمهملا لادلا مضب : (دشت

 ؛ رفسلا نع ةيانك انه هدشو ‹ سرفلل جرسلاك ريعبلل وهو « لحر عمج : (لاحرلا)
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 ديعس ىبأ ثيدح 57 ١ ناضمر مايقو فاكتعالا باب ۔ ۲ مايصلا باتك  ه

 يدجسمو) مرح ل (مارحلا دجسملا : لاس ةثالث ىلإ الإ) ابلاغ همزال هنأل

 باب يف ثيدحلا اذه لاخدإ نأ ملعا : (هيلع قفتم . «ىصقألا دجسملاو ءاذه

 دارملا مث « دجاسملا ةثالثلا يف الإ فاكتعالا حصي ال : ليق دق هنأل ؛ فاكتعالا

 هذه الإ ةرايزلاب دصقي نأ ًاعرش ميقتسي ال : لاق هنأك « ازاجم يهنلا يفنلاب

 . اهب ىلاعت هللا اهفرش يتلا ةيزملا نم هب تصتخا امب اهصاصتخال ؛ عاقبلا

 قيرط نم يسلايطلا دواد وبأ هاور امل ؛ هلك مرحلا وه مارحلا دجسملا نم دارملاو
 لب : لاق ؟مرحلا يف مأ هدحو مارحلا دجسملا يف لضفلا اذه : هل ليق هنأ ءاطع
 نييعتتلا ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص دارأ امل هنألو ؛ هلك مرحلا يف

 . «اذه يدجسم» : لاق « دجسملل

 ؛ دجسم هءارو نكي مل هنأل كلذب يمس ؛ سدقملا تيب ىصقألا دجسملاو

 . يرشخمزلا هلاق امك

 دش مرحي هنأ رصحلا موهفمب لدو « هذه دجاسملا ةليضف ىلع ليلد ثيدحلاو

 ‹ برقتلا دصقل ؛ اتاومأو ءايحأ نيحلاصلا ةرايزك ؛ ةثالثلا ريغ دصقل لاحرلا

 ذه ى بهذ دنر: ي ةالئصلاو اهي كرا هل 2اا مالا ةا
 هاور ام هيلع لديو « ةفئاطو ضايع يضاقلا لاق هبو « ينيوجلا دمحم وبأ خيشلا

 ىلإ هجورخ ةريره يبأ ىلع يرافغلا ةرصب از اكنإ نم «ننسلا» باحصأ

 « ثيدحلا اذهب لدتساو . تجرح ام جرخت نأ لبق كتكردأ ول : لاو ةؤوطلا

 ظ "اا . ةريره وبأ هقفاوو

 اولوأتو « ضهني ال ام اولدتساو « مّرحم ريغ كلذ نأ ىلإ روهمجلا بهذو

AA 



 ديعس ىبأ ثيدح ناضمر مايقو فاكتعالا باب ۲ مايصلا باتك  ه
 ا د رف ا ااا ا ال

 ام فالخ ىلع ضهني نأ دعب ليوأتلا ىغبني الو « ديعب ليوأتب بابلا ثيداحأ

 | . ليلدلا هولوأ

 ؛ مارحلا دجسملا اهلضفأ نأو « ةثالثلا دجاسملا لضف ىلع ثيدحلا لد دقو

 . ىصقألا دجسملا مث « ةنيدملا دجسم مث « مدقملا ةيزم ىلع لدي اركذ ميدقتلا نأل

 ناتا هم داف جو ا ا اه ايفا اذهل لد

 1 ةالصلاو  ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا» ًاعوفرم ءادردلا

 ىفو « «ةالص ةئامسمخب س دقملا تيب يف ةالصلاو « ةالص فلأب يدجسم

E | 

 صخت وأ « لفنلاو ضرفلا معت دجاسملا هذه يف ةالصلا له اوفلتخا مث :

 ةالصلا لضفأ» : غلي هلوقل ضورفلاب صخت اهنإ : هريغو يواحطلا لاق ؟لوألا

 مالب فرعملا ةالصلا ظفل نأ ىفخي الو « «ةبوتكملا الإ هتيب يف ءرملا ةالص

 ردابتي ال قلطأ اذإ ةالصلا ظفل نإ : لاقي نأ الإ . ةلفانلا لمشيف « ماع سنجل

 . ملعأ هللاو « اهلمشي الف ؛ ةضيرفلا الإ هنم

2 
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 جحلا باتك ۔ ٦

 مالسإلا ناكرأ نم نكر وهو « ناتغل ؛ اهرسكو ةلمهملا ءاحلا حتفب ؛ جخلا

 يف ميقلا نبا راتخاو « روهمجلا دنع تس ةنس هضرف لوأو « قافتالاب ةسمخلا

 . فالخ هيفو « رشع وأ « عست ةنس ضرف هنأ «يدهلا»

 هيلع ضرف نم نايبو هلضف نایب باب - ١

 ىلإ ةرمُعلا» : لاق لب هلا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريرُش يبأ ْنَع 65

 . هيلع َقْفَتُم . «ةّنجلا الإ ءاَرَج هل سيل ٌروربملا ٌججحلاو ءامُهَتُيَب امل ةراّقك ةرْمعلا

 لك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 نیش دابا 1 يللا وع لبق (روربملا جحلاو « امهنيب امل ةرافك ةرمعلا

 ىلع هترمث رهظت يذلا وه : ليقو « لوبقملا : ليقو « يوونلا هحجرو ؛ مثإلا

 نم مكاحلاو دمحأ جرخأو « هلبق هلاح نم ًاريخ هدعب هلاح نوكي نأب ؛ هبحاص

 ءاشفإو ماعطلا ماعطإ لاق ؟جحلا رب ام ! هللا لوسر اي : ليق : رباج ثيدح

 الإ ءازج هل سيل) ريسفتلا هب نيعتل تبث تبث ولو « فعض هدانسإ يفو « «مالسلا

 . (هيلع قفتم . «ةنحلا

 فاوطو يعسو مارحإ : عرشلا ىفو «٠ دصقلا : ليقو « ةرايزلا : ةغل ةرمعلا

 . دصقيو تيبلا اهب رازي هنأل كلذب تيمس ؛ ريصقت وأ « قلحو

 يف ةهارك ال هنأو « ةرمعلا راركت ىلع ليلد «ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» : هلوق يفو



 ةشئاع ثيدح 6 هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب ٠ ١ جحلا باتك ۔ ٦

 هنأب هل اولدتساو « ةدحاو ةرمع نم رثكأ ةنسلا ىف هركي : ةيكلاملا تلاقو

 ناك هنأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلاوحآ نم نعد هدر يا ااا

 كلذ ىلإ بدن دقو ‹ ةمألا نع ةقشملا عفريل ؛ هلعف بحتسي وهو « ءيشلا كرتي

 ظ . لوقلاب

 : ليقو .روهمجلا بهذ هيلإو ؛ اهتيعرش ىف تاقوألا ج ثيدحلا رهاظو

 الإ : ليقو « ةفرع مويو : ليقو « قيرشتلا مايأ الإ : ليقو « جحلاب سبلتملل الإ
 . نراقلاو عتمتملا ريغل جحلا رهشأ

 نم لوق دري « جحلا رهشأ يف اهل ولج هلعفو « اقلطم ةعورشم اهنأ رهظألاو

 وه امك ؛ جحلا رهشأ يف الإ عبرألا هرمع رمتعي مل غي هنإف ؛ اهيف اهتهاركب لاق

 ترهاظت امك ًانراق جح خلك هنإف ؛ هجح ىف ةعبارلا ةرمعلا تناك نإو « مولعم

 | . ةلجألا ةمئألا بهذ هيلإو « ةلدألا هيلع

 ءاسّنلا ىلع !هللا لوسر اي : تلف : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعو _ ٥

ENا ج و  

 . «حيحصلا» يف ُهّلْصَأو « حيحص ُهُدانْسِإو . هل ظفللاو هَجاَم نباو

 ءاسنلا ىلع !هللا لوسر اي : تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 : (هيف لاتق ال داهج نهيلع . معن» : لاق) ماهفتسالا هب داري رابخإ وه : (؟داهج

 . ًازاجم داهجلا ظفل امهيلع قلطأ : («ةرمُعلاو ٌجحلا) لاقف ؟وه ام : تلاق اهنأك

 حاضيإ « «هيف لاتق ال» : هلوقو « ةقشملا عماجب امهيلع هقلطأو داهجلاب امههبش

۹۲ 



 رباج ثيدح 5 هيلع ضرف نم نايبو هلضف نایب باب ١ جحلا باتك ۔ ٦

 هاور) ميكحلا بولسألا نم باوجلاو « ةراعتسا هنوك نع جرخ هركذبو « دارملل

 يف هلصأو ‹ حيحص هدانسإو) هجام نبال : يأ : (هل ظفللاو هجام نباو دمحأ

 قلطأ اذإ هنأ هترابع تدافأو « «يراخبلا حيحص) ىف : يأ : ((حيحصلا»

 ١ يراخبلا هب دارملاف < «حيحصلا»

 مأ ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ام كلذب دارأو

 : لاق ؟دهاجن الفأ لمعلا لضفأ داهجلا ىرن ! هللا لوسر اي : تلاق اهنأ نينمؤملا

 ‹ جحلل دمحأ ةياور قالطإ دييقت دافأو « «روربم جح داهجلا لضفأ نكل ءال»

 نأ هرهاظب ًاضيأ دافأو « ءاسنلا قح يف داهجلا ماقم موقت ةرمعلاو جحا نأ دافأو

 : وهو ؛ هفالخب ىتآلا ثيدحلا نأ الإ ‹ ةبجاو ةرمعلا

 الك ىبنلا ىتأ : لاق اًمهنع هللا ئضر هللا دبع نب رباج نعو 5

 م دا ال») : لاقف ؟ يه كمال ةرْمُعلا نع ينربخأ !هللا لوسر اف لاقف

 نم يدع نبا هجرحأو ‹ ةفقو حجارلاو ٠ يذمرّتلاو دمحأ هاور . «كل ٌريخ

 : (يبارعأ هلي يبنلا ىتأ : لاق اًمهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 طقاسم نوبلطي نيذلا ةيدابلا ناكس مهو « بارعألا ىلإ ةبسن ؛ ةزمهلا حتفب

 هبسن ناك نم : يبرعلاو . مهيلاوم نم وأ « برعلا نم اوناك ءاوس « الكلاو ثيغلا

 براعألاو بارعألا ىلع يبارعألا عمجيو « بارعأ هعمجو « ًاتباث برعلا ىلإ

 هدافأ امك ءاهمكح نع : يأ : (ةرمعلا نع ينربخأ !هللا لوسر اي : لاقف)

 ريخ رمتعت نأو) ءافتكالا نم وهو « بجت ال : يأ : (ال» : لاقف ؟يه ةبجاوأ)

۹۳ 



 رباج ثيدح - ۷ هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب - ١ . جحلا باتك 5

 ريغ اهنأو «اهبدن ىلع لدت رجألا يف ةيريخألاو . اهكرت نم : يأ : ((كل

 مهوتي ام عفدل ؛ ةلمجلا هذهب نايتإلاو « حابملا نم نوكت ىتح نيفرطلا ةيوتسم
 ؛ ةحابإلا يف ارهاظ ناك لب ؛ بدنلاو ةحابإلا نيب تددرت « بجت مل اذإ اهنأ

 حجارلاو) ًاعوفرم : (يذمرتلاو دمحأ هاور) اهبدن اهب نابأف « لصألا اهنأل
 هيف داهتجالل امم وهو « هنع باجأو يبارعألا هلأس يذلا هنإف ؛ رباج ىلع : (هفقو

 يبأ قيرط نم هاور هنأ كلذو : (رخآ هجو نم يدع نبا هجرخأو) حرسم
 هدانسإ ىف نأل : (فيعض) هوبذك ةمصع وبأو « رباج نع ردكنملا نبا نع ةمصع

 وهو « ةاطرأ نب جاجحلا اا يذمرتلاو دمحأ دنع هدانسإ يفو « ةمصع ابأ

 جحلا» : رباج نع ءاطع ثيدح نم يقهيبلاو يدع نبا ىور دقو « فيعض

 هححص روكذملا رباج ثيدح نأب لوقلاو « هيف اب يتأيسو « «ناتضيرف ةرمعلاو
 يف ٠ نسح : هلوق ىلع دزي مل يذمرتلا نأ «مامإلا» 5 اب دودرم « يذمرتلا

 . لطاب بوذكم هنإ لاقف مزح نبا طرفأو « هنع تاياورلا عيمج

 هنأ يعفاشلا نع يذمرتلا لقنو « ةجح اهب موقت ال ثيداحأ بابلا يفو

 اهب موقت ال ثيداحأ اهباجيإ يفو عوطت اهنأ تباث ءيش ةرمعلا يف سيل : لاق
 : ثيدحلاكو ‹ يضاملا ةشئاع ثيدحك < ةجحلا

 . «(ناتضيرف ةرمعلاو حل ا» : اعوفرم هنع هللا يضر رباج نع - "17

 تبث ولو : («ناتضيرف ةرمعلاو جحلا» اعوفرم هنع هللا يضر رباج نع)

 الو ء هجرخأ نم انه ركذي مل فنصملا نأ الإ «ةرمعلا باجيإ ىلع ًاضهان ناكل

 ثيدح نم يقهيبلاو يدع نبا هجرخأ هنأ «صيخلتلا» يف ىيذلاو « هيف ليق ام

٤ 



 س يي ع ع ع ا ر ےہ حيييل بص صصص سي ہل ا اا سس سس سآ##آ#ذذ

 ريغ وه : يدع نبا لاقو « فيعض ةعيهل نباو « رباج نع ءاطع نع ةعيهل نبا
 ال» : ةدايزب تباث نب ديز ةياور نم ينطقرادلا اا هجرخأو « ءاطع نع ظوفحم

 هاورو « ىرحخ ألا يف عاطقناو « فعض هيقيرط ىدحإ ىفو « «تآ دب امهيأب كرضي

 . مكاحللا هححصو « حصأ هدانسإو « ًافوقوم نيريس نبا قيرط نم يقهيبلا

 كلذ يف ءاملعلا فلتخا « همدعو ةرمعلا باجيإ ىف ةلدألا تفلتحا الو

 ا

 نبا هنع هلصوو « ًاقيلعت يراخبلا هنع هاور . اهبوجو ىلإ رمع نبا بهذف

 هللا باتك يف اهتنيرقل اهنإ : سابع نبا نع ًاضيأ قلعو « ينطقرادلاو ةميزخ
 حرصو « هريغو يعفاشلا هنع هلصوو « [145 :ةرقبلا] هلل ةرمعلاو جحلا اومتأوإ»

 ربخ قاسو « اهلضفو ةرمعلا بوجو باب : هلوقب هيلع بوبو « بوجولاب يراخبلا

 . سابع نباو رمع نبا

 ثيدح وهو ‹ (رمتعاو كيبأ نع جح» : ثيدحب بوجولل هريغ لدتساو

 باجيإلا ىلإو « هنم دوجأ ةرمعلا باجيإ يف ملعأ ال : يعفاشلا لاق . حيحص

 جحلا اومتأو# : ىلاعت هلوقب لالدتسالا اًمأو « ةلدألا نم ركذ امل ؛ ةيفنحلا تبهذ

 ىلع قفتم وهو « مامتإلا بوجو الإ ديفي ال هنأب هنع بيجأ دقف , (هلل ةرمعلاو

 . ًاعوطت ولو « ةرمعلاب مارحإلا دعب هبوجو
 دنع ضهنت ال ةلدألاو . رهظألا يف ضرف ةرمعلا نأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذو

 . همدع لصألا يذلا ناجيإلا ىلع قيقحتلا
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 سنأ ثيدح 4 هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب - ١ جحلا باتک ۔ ٦

 : لاق ؟ليبسلا ام !هللا لوُسر اي : ليق : لاق هنع هللا يضر سنا ْنعو -4
 . هلاسرإ حجاّرلاو  مكاحلا هححصو « ينطقرا دلا هاور . (ةلحارلاو دازلا»

 . فعض هدانسإ يفو « ًاضيأ رمُع نبا ثيدح نم يذمرتلا از

 يأ : (؟ليبسلا ام ! هللا لوسر اي : ليق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 « ينطقرا دلا هاور . «ةلحارلاو داّرلا» : لاق) ةيآلا يف ص هللا ركذ يذلا
 نع ةبورع يبأ نب ديعس قيرط نم ًاضيأ يقهيبلاو : تلق و :(مكاحلا هححصو

 باوصلا : يقهيبلا لاق هنأل : (هلاسرإ حجارلاو) وَ يبنلا نع سنأ نع ةداتق
 , ينطقرادلا هجرخأ يذلا ينعي : فنصلا لاق « ًالسرم نسحلا نع ةداتق نع
 نم يذمرتلا هجرخأو) ًامهو الإ لوصوملا ىرأ الو ٠ نسحلا ىلإ حيحص هدنسو
 هدانسإ يفو) سنأ ثيدح نم هريغ هجرخأ امك : يأ : (اضيأ رمع نبا كي لجن

 هلو« ثيدحلا كورتم ًايوار هيف نأ كلذو « نسح هنإ : يذمرتلا لاق نإو : (فعض

 مهريغ نعو « ةشئاع نعو « دوعسم نبا نعو « سابع نبا نعو « يلع نع قرط
 . ةفيعض اهل فرط : قلا دبع لاق", ةفيعيف اهلك قرط نم

 نسحلا ةياور حيحصلاو « ًادنسم كلذ يف ثيدحلا تبثي ال : رذنملا نبا لاقو
 سا

 هراد نمل ةلحارلاو « ًاقلطم طرش دازلاف ةمئألا رثكأ ريسفتلا اذه ىلإ بهذ دقو
 . ةفاسم ىلع

 ثيداحألا هذهف : كلذ 56 درو ال هدرس دعب (ةدمعلا حرش یف ةيميت نبأ لاقو

 دازلا بوجولا طانم نأ ىلع لدت ؛ قو ةلسرمو ناسح قرط نم هدام

4۹٦ 



 سابع نبا ثيدح 554 هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب ١ - جحلا باتک ۔٦
 E لل تارت اتوا ل راج داب قال تورم سس

 نإف ًاضيأو « يشملا ىلع نوردقي سانلا نم ًاريثك نأ قلي يبنلا ملع عم « ةلحارلاو

 ةردقلا ينعي نأ امإ « [47.:نارمع لآ] (اليبس هيلإ عاطتسا نم# : جحلا يف لاق هللا

 نإف ؛ كلذ ىلع مدئاز ةردق وأ « ةنكملا قلطم وهو « تادابعلا عيمج يف ةربتعملا

 موصلا ةيآ يف هيلإ جتحي مل امك « دييقتلا اذه ىلإ جتحي مل لوألا وه ربتعملا ناك

 جحلا نإف ؛ ًاضيأو « لاملا الإ وه سيلو « كلذ يف دئاز ردق ربتعملا نأ ملعف « ةالصلاو

 ليلدو « داهجلاك ةلحارلاو دازلا كلم ىلإ اهبوجو رقتفاف « ةفاسم ىلإ ةرقتفم ةدابع

 ىلإ « 4١[ : ةبوتلا] #جرح نوقفني ام نودجي ال نيذلا ىلع الو# : هلوق لصألا

 ىهتنا . [4؟ : ةبوتلا] (مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو : هلوق

 ال ةحصلا يه ةعاطتسالا نأ ىلإ نيعباتلا نم ةعامجو ريبزلا نبا بهذو

 رسف هنإف ؛ [197:ةرقبلا] 8#ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو# : ىلاعت هلوقل ؛ ريغ

 . اهلوزن ببس هل لدي امك ؛ ةيآلا نم دارم ريغ هنأب بيجأو ىوقتلاب دازلا

 دشت اهترثكف هقرط تفعض نإو وهو « ةقيقحلا دازلاب ديرأ هنأ لدي بابلا ثيدحو

 E رس رعب سا ل اقل نال هب دن نعم

 1 . دواد وبأ هجرخأ . «لوعي نم عيضي نأ امثإ ءرملاب ىفك»

 . رثكألا دنع مثأيو « ًامارح لاملا ناك نإو « جحا ئزجيو

 . ئزجي ال : دمحأ لاقو

 ءاحؤّرلاب ابكر ىقل و يبل نأ : امنع هللا يضر سابع نبا نعو 8
 . هللا لوسر» : لاقف ؟ كنا نه" اولاقف « نوملسملا : اولاقف « «؟مْوقْلا نم» : لاقف

 . لجأ كلو « ْمعن» : لاق ؟بح اذهلأ : تلاقف بسس باكل

4۹۷ 



 سابع نبا ثيدح 8 هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب - ١  جحلا باتك ۔ ٦

 ه دع هللا يضر سابع نبا نعو)

 لبق هوري مل مهنكلو ؛ ًاراهن هنأ لمتحيو « كِل هوفرعي ملف اليل مهيقل هنأ لمتحي
 لحم : ءارمح ةنزب ؛ ةلمهم ءاح واولا دعبو ؛ ةلمهم ءارب : (ءاحؤّرلاب ابكر) كلذ
 : لاقف ؟تنأ نم : اولاقف « نوملسملا : اولاقف « «؟موقلا نَم» : لاقف) ةنيدملا برق
 كلو « معن» : لاق ؟جح اذهلأ : تلاقف « ايبص ةأرما هيلإ تعفرف « «هللا لوسر»

 ی ا ا

 . (ملسم هجرخأ) نيرمألا
 ثيح « ال مأ ًأزيم ناك ءاوس « دقعنيو يبصلا جح حصي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ةجح نع هئزجي ال هنكلو « روهمجلا بهذ اذه ىلإو « جاحلا لعفي ام هنع هيلو لعف
 ةجح هيلعف « غلب مث « هلهأ هب جح مالغ اميأ» : سابع نبا ثيدحل ؛ مالسإلا

 ةدايز هيفو 4 سابع نبا ثيدح نم ىسدقملا ءايضلاو بيطخملا هجرخأ . (ىرخأ

 الإ  مالسإلا ةضيرف نع غلب اذإ هئزجي ال هنأ ىلع اوعمجأ : يضاقلا لاق

 قلطأ اذإ جحلاو « جح هنأ هرهاظ نإف ؛ «معن» : هلوقل ؛ هئزجي : تلاقف تذش ةقرف

 . كلذ فالخ ىلإ اوبهذ ءاملعلا نكلو ! بجاولا طقسي ام هنم ردابتي

 الف مألا اّمأو « مكاحلا ةهج نم بوصنملا : يأ ؛ يصولا وأ « هدج وأ « هوبأ وهو

 « مكاحلا ةهج نم ةبوصنم وأ « هنع ةيصو نوكت نأ الإ . هنع اهمارحإ حصي

 بيس و ا حمل مارحإو اهمارحإ حصي : ليقو

 ا ةعاوسا هبلقب لوقي نأ هنع ىلولا

44۸ 

 ....+ ضايع لاق : (يقل وب



 سابع نبا ثيدح 717١ هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب- ١ جحلا باتك ۔ ٦

 لوئسر فيدر سابع نب لضفلا ناك : لاق اًمهنع هللا يضر ُهنعو ٠

 ٌرظني لْضَفلا لعجف ؛ ؛ معَ نم ةأرما تءاجف « مّلسو ملآو هيلع هللا ىّلص هلا

 هْجَو ُفرْصي مّلسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ُيِبَنلا لعجو « هيل لإ ُرظْنَتو اهّيلإ

 هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ ! هللا لوسر اي : تلاقف ءرخآلا قشلا ىلإ ٍلْضَملا

 : لاق ؟ُهْنَع ْجُحَأفأ ‹ ةلحاّرلا ىلع تبثي ال «ًاريبك ًاخيش يبأ تكرذأ حلا يف

 . يراخُبلل ظفللاو « هيلع قفتُم . عادولا ةَجَح يف كلذو « «معن»

 سابع نب لضفلا ناك : لاق امهنع هللا يضر) سابع نبا : يأ : (هنعو)

 ناكو « عادولا ةجح ىف : يأ : (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر

 ةثلثمف ةحوتفم ةمجعملا ءاخلاب : (معثخ نم ةأرما تءاجف) ىنم يف كلذ

 ‹ هيلإ رظنتو اهيلإ رظني لضفلا لعجف) ةفورعم ةليبق , ةلمهم نيعف ةنكاس

 قشلا ىلإ لضفلا هجو فرصي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لعجو

 تكردأ جحلا يف ف هدابع ىلع هللا ةضيرف نإ ! هللا لوسر اي اا

 ‹ ةفص حصي : (اريبك) هلوقو لاحلا ىلع بصتنم : (ًاخيش) هنوك لاح : (يب

 ةفص : (تبشي ال) اهنغ كلذ هجرخي ال ذإ ؛ ةركن لاحلا نوك طارتش ينيب

 ضعب يف عقوو « لاح لا لمتحيو .ًاضيأ ةفص حصي : (ةلحارلا ىلع) ةيناث

 يأ :(«معن» : لاق ؟هنع) ةباين : (جحأفأ) هيلع تيشخ هتددش نإو : هظافلأ

 ‹ هيلع قفتم . عادولا ةجح يف) ركذ ام عيمج : يأ : (كلذو) هنع يجح

 هنأو لجر لئاسلا نأ اهضعب يفف ؛ رخأ تاياور ثيدحلا يف : (يراخبلل ظفللاو

 اوم ا نه حي لفل

4۹ 



 سابع نبا ثيدح 50٠ هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب - ١ جحلا باتک ۔ ٦

 هنم ًاسويأم ناك اذإ « فلكملا نع جحلا ئزجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 مدع ناك اذإ اًمأو اهلاوز ؛سويأم هنإف ؛ ةخوخيشلا لثم « هسفنب جحلا ىلع ةردقلا

 ظ . حصي الف « امهؤرب ىجري نونج وأ صضرم لجأل ةردقلا

 : نيرمألا نم هنع جيجحتلا ةحص ةحص ىف دب ال هنأ - ةدايزلا عم - ثيدحلا رهاظو

 دشلا هرضي ال نمف « هدش نم هيلع ررضلا نم ةيشخلاو « ةلحارلا ىلع هتابث مدع

 «رحبلا» يف ىعدا هنأ الإ ,ريغلا جح هئزجي ال .  ةفحملا ىلع ردقي يذلاك

 ؛ عامجإلاب طرش  ًادعاق اهعم كسمتسي يتلا يهو  ةحصلا نأ ىلع عامجإلا
 . انركذ نم عم ليلدلاف الإو . كاذف عامجإلا حص نإف

 نع جحلا همزل « هريغ نع جحلاب دحأ عربت اذإ هنأ ثيدحلا نم ذخؤيو : ليق

 اهابأ نأ نيبت مل ةأرملا نأ ههجوو « جحلا هيلع بجي ال ناك نإو « ريغلا كلذ

 يف سيل هنأب اذه درو « كلذ نع غلي لصفتسي ملو « ةلحارلاو دازلاب عيطتسم

 تفرع دق اهنأ زوجي 0 الإ ثيدحلا

 . جحا يف و هدابع ىلع هللا ةضيرف : اهلوق هل لدي امك ءاهيب ىلع جحلا بوجو

 : ةعاطتسألا وهو: ترج لا لبلد طرشي اهملغ ةلاد ةرابع اهنإف

 وأ ‹ توم نع الإ ئزجي ال هنأب ريغلا ةضيرف نع جحلا ءازجإب نولئاقلا قفتاو
 ىلإ ةفينح وبأو دمحأ بهذ هنإف ؛ لفنلا فالخب « هوحنو زجع نم ةردق مدع

 . لفنلا يف عيسوتلل ؛ ًاقلطم هيف ريغلا نع ةباينلا زاوج
 ایا ا ضير ال يقلل یو رح يلد نأ ىلإ يباني يعلو

 هنأ الإ« لصألا فالخ صاصتخاللا ناك نإو « ةصقلا هذه ةبحاصب صتخي



 سابع نبا ثيدح 717١ هيلع ضرف نم نايبو هلضف نایب باب ۱ جحلا باتك ۔ ٦

 ‹«كدعب دحأل سيلو « هنع يجح» : ظفلب ثيدحلا ىف تيور ةدايزب لدتسا

 ظ e هذه نأب درو

 ‹ يعرش ليلد هيلع سايقلا نأب هنع بيجأو « دلولاب صتخي هنأ مهضعب نعو
 امك « «ءاضقلاب قحأ هللا نيدف» : ثيدحلا يف هلوقب ةلعلا ىلع قي هبن دقو

 نم يتأي امو « قافتالاب دلولا ريغ هيضقي نأ حصي نيّدلاو « ًانْيَد هلعجف يتأي
 ر كري ليج

 يبلا ىلإ تءاج تيه نم أَم نأ : اًمهنعع هللا يضر ُهْنَعو ۷1

 ىتح ' . جحت ملو . جحت نأ ترذن يّمأ نإ : تناقل ق هلاو هيام اا ىلع

 كمَأ ىلع ناك ْول تيار ءاهْنَع يج ل : لاق ؟اهنع جُح َُأَفَأ ؛ تتام

 . يراخبلا هاور . «ءاقولاب قحأ لاف « هللا اوضقا يضاف تنا يَ

 : فنصملا لاق : (ةأرما نأ) سابع نبا نع : ىأأ ( امهنع هللا يضر هنعو)

 ةيتحت ةانثم اهدعب ميجلا مضب : (ةنيهج نم) اهمأ مسا الو ء اهمشا ىلع فقأ مل

 نإ : تلاقف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ تءاج) ةليبق مسا ؛ نونف

 يّجُح « ْمَعَن» : لاق ؟اهنع جحأفأ ؛ تتام ىتح ؛ ‹ جحت ملو « جحت نأ ترذن يمأ

 دعا داق كا راقت تاق تلكم E ل كنا نا

 | . (يراخبلا 17 : «ءافولاب

 هنع جحي نأ ه أزجأ جحي ملو تام ادإ جلاب رذانلا نأ ا ايلذ ثيدحلا

 اا ا

٥۰4 



 ثيدح يف يتأيس هنأب درو  هنيد لبق هريغ نيد لجرلا يضقي نأ زوجي وهو

 . هسفن نيدب بلاطم وهو « هريغ نيد ىلإ هلام فرصي نأ هل زوجي ال هنإف

 يف عقوأ نوكيل ؛ لثملا برضو سايقلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 نع نيدلا ءاضق نأ لد هنإف ؛ مولعملاب همكح لوهجما هيبشتو « عماسلا سفن
 . هب قاحلإلا نسح اذهلو ؛ ًاررقتم « مهدنع ًامولعم ناك تيما

 نيدلا نأل ؛ صوي مل مأ ىصوأ ءاوس تيملا نع جيجحتلا بوجو ىلع لدو
 اذه ىلإو ؛ اهوحنو ةرافك نم ةيلاملا قوقحلا رئاس اذكو « اقلطم هؤاضق بجي

 نم ةرجألا جارخإ بجيو « يعفاشلاو ةريره وبأو تباث نب ديزو سابع نبا بهذ
 ¢ ىعفاشلا لاوقأ خا وهو 4 ىمدآلا نيد ىلع مدقي نأ هرهاظو ¢ مهددع لالا نفر

 [م5 : مجنلا] (یعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو# : ىلاعت هلوق كلذ ضراعي الو
 : ليقو «رفاكلإ قح ىف كلذ نأل وأ « ثيدحلا اذه هصخ ماع كلذ نأل ؛ ةيآلا
 ؛ [26 :دعرلا] (ةنعللا مهلإ» : لثم « هيلع سيل : يأ « ىلع : ىنعمب ةيآلا يف ماللا

 . «راهنلا ءوض يشاوح» يف اذه يف لوقلا انطسب دقو « مهيلع : يأ

 حح بص اَمُيَأ» : للك هللا َلوُسسَر لاق : ايا ۷۲
 ‹« قتعأ مث« . جَح دبع امو « ىرسخأ ةُجَح جَ ذآ هيلع ر ءثلحلا لب مل
 «تاقث هلاجرو ‹ يقهيبلاَو « ةبيش يبأ نبا هور . «ىّرْخأ ةجح جي ذأ هيلع

 يلو ع
 فوقوم هنأ ظوُفْحَملاَو « هعفر يف فلتخا هنأ الإ |

 : لك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر) سابع نبا نع : يأ : (هنعو)

o۰۲ 



 سابع نبا ثيدح ۔ ٦۷۳ هيلع ضرف نم نايبو هلضف نایب باب ١ جحلا باتك ۔ ٦
 دم ل ا م سس د ا ل لے سس سسوس سلسل سلس سس ےل

 ةثلثمف نونلا نوكسو ةملهملا ءاحلا رسكب : (ثنحلا غلب مث « جح يبص اأ

 دبع اميأو « ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف) هثنح هيلع بتكي نأ غلب : يأ  مثإلا

 ‹ يقهيبلاو « ةبيش يبأ نبا هاور . «ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف « قتعأ مث « جح

 نبا لاق : (فوقوم هنأ ظوفحملاو ‹ هعفر يف فلتخا هنأ الإ « تاقث هلاجرو

 . هفقوو هعفر يف ريثك مالك نيثدحمللو « فوقوم هنأ حيحصلا : ةميزخ

 ا : هللا لوسر لاق : لاق - اعوفرم - يظرقلا بعك نب دمحم ىورو

 OR سس ايس ملا

 , «هليسارم» يف دواد وبأو روصنم نب ديعس هاور . دبعلا يف لاق هلثمو . «جحلا هيلعف

 لسرملاو : ةيميت نبا لاق « سابع نبا ثيدح يعفاشلا ىورو « دمحأ هب جتحاو
 لهأ نم هنألو « هيلع عمجم اذهو : لاق «ًاقافتا ةجح ةباحصلا هب لمع اذإ

 . هب بطاخي نأ لبق هلعف هنأل هئزجي الو « جحلا هنم حصيف تادابعلا

 ديرأ ينإ» :

 هلآو هيلع هللا ىّلِص هللا َلوُسَر تْعمَس : لاق امهنع هللا يضر ُهْنَعَو - ۷۳

 رفات الو « مَرحَم وذ اَهَعمَو الإ ةأَرماب َلُجَر َنوُلْحَي ال» : لوُقَي ْبْطْحَي ملسو

 تجرخ يتأرُما نإ !هللا َلوُسَر اي : لاقف « لُجَر ماف . ءمّرخم يذ عم الإ ةأر

 . «كتأرما عم جُْحَف قلطنا» : لاقف ءاذكو اذك ةوزَع يف تِبتُتكا يّنَِو « ةَجاَح

 . ململ ظْفّللاَو هيلع متم

 هللا لوسر تعمس : لاق اًمُهنع هللا يضر) سابع نبا نع : يأ : (هنعو)

 : يأ : (ةأرمإب لجر نولخي ال» : لوقي « بطخي ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 ماقف « «مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست الو , مرحم وذ اهعمو الإ) هلوقل ؛ ةيبنجأ

o۳ 



 ۰ « سابع نبا ثيدح ۔ ٦۷۳ هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب ١ جحلا باتك 5
8 

 يتأرما نإ ! هللا لوسر اي : لاقف) هتيمست ىلع فقأ مل : فنصملا لاق : (لجر
 عم جحف قلطنا» : لاقف ءاذكو اذك ةوزغ يف تبتتكا ينإو . ةجاح تجرخ

 ‹ ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت ىلع ثيدحلا لد : (ملسمل ظفللاو , هيلع قفتم . «كتأرما

 مرحلا ريغ موقي لهو « «ناطيشلا امهثلاث نإف» : ثيدح يف درو دقو « عامجإ وهو
 نأل ؛ موقي هنأ رهاظلا ؟ةولخلا ىنعم ليزي نم امهعم نوكي نأب ء اذه ىف هماقم

 . ةنتفلا ناطيشلا امهنيب عقوي نأ ةيشخ وه امنإ يهنلل بسانملا ىنعملا

 رفس جرحت ىلع ًاضيأ لدو « ثيدحلا ظفلب ًالمع مرحما نم دب ال : لافقلا لاقو
 ثيداحأ تدرو دقو « هريثكو رفسلا ليلق يف قلطم وهو « مرحم ريغ نم ةأرملا
 ةأرملا رفاست ال» : ظفل يفف « اهظافلأ تفلتخا اهنأ الإ « قالطإلا اذهل ةديقم

 ةريسم)» : رخآ يفو « «ثالث قوف» : رخآ ىفو , «مرحم يذ عم الإ ةليل ةريسم

 ةثالث» : رخآ ىفو , «ديرب» : ظفل ىفو « «لايمأ ةثالث» : رخآ ىفو « «نيموي

 1200 ا ی یو لاق ا

 هموهف لمعي الف ؛ عقاو رمأ نع ديدحتلا عقو امنإ « مرح اب الإ هنع ةيهنم ةأرملاف

 راد نم ةرجهلا يف اهدحو ةأرملا رفس زوجيو : اولاق ؛ كلذ يف ليصفت ءاملعللو

 .زوشنلا نم عوجرلاو « ةعيدولا درو « نيدلا ءاضقلو « اهسفن ىلع ةفاخلاو « برحلا
 ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؛ بجاولا جحلا رفس ىف اوفلتخاو . هيلع عمجم اذهو

 ناك اذإ اهدحو رفاست اهنأ يعفاشلا نع ًالوق لقنو « مرحم عم الإ ةباشلل زوجي
 : ىلاعت هلوق نإ : ديعلا قيقد نبا لاق « كلذ ىلع هليلد ضهني ملو « انمآ قيرطلا
 ' , ءاسنلاو لاجرلل لماش مومع « [40 :نارمع لآ] 4تيبلا جح سانلا ىلع لول

 ه5



 سابع نبا ثيدح 517 هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب ۔ ١ جحلا باتك ۔ ٦
 ا ااا. كاتو تاع اج راد 1000599910015 تويز حصا ل

 ضراعتف رفسلا عاونأ لكل مومع , «مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال» : هلوقو

 ‹ «مرحم يذ عم الإ جحلل ةأرملا رفاست ال» : ثيدح نأب ياجيو « نامومعلا

 . زوجعلاو ةباشلل ماع ثيدحلا مث « ةيآلا مومعل صصخم

 اورظن مهنأكو ؛ مرحم ريغ نم رفسلا زوجعلل زوجي : ةمئألا نم ةعامج لاقو

 . ةباشلاك زوجعلا لب ؛ صصخي ال : ليقو « مومعلا هب اوصصخف ىنعملا ىلإ

 لاعفأب ًالدتسم ضعبلا زاجأف ؟ةأرملل مرحلا ماقم تاقثلا ءاسنلا موقت لهو

 اهل زوجي : ليقو « عامجإب سيل هنأل ؛ كلذ ىلع ةجح ضهنت الو « ةباحصلا

 . كلذ ىلع لدت ال ةلدألاو « مشح تاذ تناك اذإ رفسلا

 هنم ذخأ هنإف « هتأرما عم جورخلاب هل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأ امأو

 ريعو « هريغ اهعم نكي مل اذإ . جحلا ىلإ هتجوز عم جوزلا جورخ بجي هنأ دمحأ

 لمحي ال ناك نإو : لاق « بدنلا ىلع رمألا لمحو « هيلع بجي ال : لاق دمحأ

 ىلع بجي ال هنأ نيدلا دعاوق نم ملع ام ةنيرقلاف « هيلع ةنيرقل الإ بدنلا ىلع

 . هيلع بجي ام هريغ ليصحتل هسفن عفانم لذب دحأ

 ةدابع اهنأل ؛ ةضيرفلا جح نم هتأرما عنم لجرلل سيل هنأ ثيدحلا نم ذخأو

 ىلع هنإ : انلق ءاوس ؛ قلاخلا ةيصعم ىف قولخل ةعاط الو ؛ اهيلع تبجو دق

 نأ اهل نإف ؛ ًاضيأ يناغلا ىلعو : ليق «رهاظف ؛ لوألا امأ ! يخارتلا وأ ءروفلا

 . اهعنم هل سيلو « تقولا لوأ ىلصت نأ اهل نأ امك « اهتمذ ةءارب ىلإ عراست

 جوز اهل ةأرما يف  ًاعوفرم رمع نبا ثيدح نم ىنطقرادلا هجرخأ ام امأو

 هنإف . «اهجوز نذإب الإ قلطنت نأ اهل سيل» : جحا يف اهل نذأي الو « لام اهلو



 سابع نبا ثيدح 7174 هيلع ضرُف نم نايبو هلضف نایب باب ۔ ١ جحلا باتک ۔ ٦

 ثيدح ىف سيل هنأ ىلع « نيثيدحلا نيب اعمج ؛ عوطتلا جح ىلع لومحم
 . اهجوز نذإ نود نم تجرح اهنأ لدي ام باتكلا

 . عيطتسملا ريغ نمو مرحم ريغب ةأرملا نم جحلا حصي هنإ : ةيميت نبا لاقو بي

 سوضعملاو « ريقفلاو « ضيرملا لثم ؛ ةعاطتسالا مدعل هيلع بجي مل نم نأ هلصاحو

 مهأزجأ « دهاشملا دوهش اوفلكت ادإ؛ كلذ ريعو « مرحم ريغب ةأرملاو < هقيرط عوطقم او

 ءيسم وه نم مهنمو «ايشام جحي يذلاك كلذ يف نسحم وه نم مهنم مث « جحلا
 ةيلهألا نأل مهأزجأ اغإو « مرحم ريغب جحت ةأرملاو ؛ ةلأسملاب جحي يذلاك كلذ ىف

 َتْجَجَح» : لاقف « ىل بيرق : وأ « ىل أ : لاق « «؟ةمربش ْنَم» : لاق « ةّمربش
 ةاور . «ةمّروُبش نع ّجُح مث« كسفت هَل نع جح» : لاق ءال : لاق . ؟كسفن هن “رع

 . ُهُفَثو دَّمْحَأ دنع حجاّرلاو , ناّبح نبا هحّحّصو . هجام ناو وا

 الجر عمس ف يبنلا نأ : امهنع هللا يضر) سابع نبا : يأ : (هنهو)

 نم» : لاق) ةنكاس ةدحومف.ةمجعملا نيشلا مضب : (ةمرّبش نع كيبل : لوقي
 تججح» : لاقف) ىوارلا نم كش : (يل بيرق : وأ.« يل خأ : لاق « «؟ةَمْربش
 هاور . «ةّمْرْبش ْنَع جُح مث« كسفن نع جُح» : لاق ءال : لاق . «؟كسفن نع

 . (هفقو دمحأ دنع حجارلاو « نابح نبا هححصو « هجام نباو دواد وبأ

 , هنم حصأ بابلا اذه ىف سيلو « حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاقو
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 لاق ‹ حصأ لسرملا : ينطقرادلا لاقو ء هعفر تبشي ال : رذنملا نبا لاقو

 نبا لاقو « هلاجر ريغ نم هنأل ؛ عوفرملا يوقي هنكل « لاق امك وه : فنصملا
 علطا دق نوكيف ؛ عوفرم هنآ« هنع حلاص هنبا ةياور يف مكح دمحأ نإ : ةيميت

 سيلف « ًافوقوم ناك نإو هنأ ىلع ؛ ةعامج هعفر دقو : لاق « هعفر نم ةقث ىلع
 . فلاخم هيف سابع نبال

 ؛ هسفن نع جحي مل نّم هريغ نع جحي نأ حصي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 نع هلعجي نأ هرمأ قدي هنأل ؛ هسفن نع همارحإ دقعني هنإف « هريغ نع مرحأ اذإف

 الإو ‹ هريغ نع ةينلا دقعنت مل اهنأ ىلع لدف ؛ ةمربش نع ىبل نأ دعب هسفن

 . هيف يضملا هيلع بجوأل

 زاجف . ًاقلعم ًالوهجم ًاقلطم دقعنيو ‹ داسفلاو ةحصلا عم دقعني مارحإلا نأو

 لجأل لطاب ريغلا نع همارحإ نأل اذهو ؛ هسفن نع نوكيو « هريغ نع عقي نأ
 ؛ هلصأ نالطي بجوي ال مارحإلا ةفص نالطبو ‹ داسفلا يضتقي يهنلاو « يهنلا
 هسفن نع جحي مل نم هريغ نع جحي نأ حصي ال هنأ« ةمئألا رثكأ لوق اذهو

 لاوحألا ةياكح يف قيرفتلاو لاصفتسألا كرت نأل ؛ ال وأ « ناك ًاعيطتسم ؛ ًاقلطم

 هنكمأ اذإف ؛ ناكمإلا ينس نم ةنس لوأ يف بجاو جحلا نألو , مومعلا ىلع لاد

 نمك « لفن يناثلاو ضرف لّوألا نأل ؛ هريغ نع هلعفي نأ زجي مل هسفن نع هلعف

 ىلإ الإ اهفرصي نأ هل نكي مل ؛ هردقب مهارد هعمو « هب بلاطم وهو « نيد هيلع
 ‹ هريغ ىلإ هفرصي الف « هنع بجاو ىلإ هفرصي نأ جاتحا ام لك كلذكو « هنيد

 اذإ هسفن نع جحلاب أدبي نأ رمؤي اغإ : ليق اذلو ؛ عيطتسملا ىف متي امنإ اذه نأ الإ



 سابع نبا ثيذح ۔ ٦۷٩ هيلع ضرف نم نايبو هلضف نایب باب - ١ جحلا باتك ١

 نكلو « هريغ نع جحي نأ زاجف « هيلع بجي مل عيطتسملا ريغ 500

 . ىلوأ ثيدحلا مومع رهاظب لمعلا
 . جحلا مكيلع بتك هللا ّنإد : لاقف نالو لور اتبطحخ : لاق ُهْنَعو 6

 اهنلق ول» : لاق ؟هللا لوسر اي ماع لك يفأ : لاقف سباح نب عرقألا ماقف

 ُهُلصَأو ء يذمرتلا ريغ ةسْمخلا ُهاور «عوطت وهف داز امف هرم جحلا ‹ تبجول

 .. ةرْيرُه يبأ ثيدح نم ملسم يف
 ذ الك لوسر انبطخ : لاق) اًمهنع هللا يضر سابع نبا : يأ :(هنعو) '

 لوسر اي ماع لك يفأ : لاقف سباح نب عرقألا ماقف « «جحلا مكيلع بتك هللا نإ»

 ريغ ةسمخلا هاور . «عوطت وهف داز امف « ةّرم جحلا « تبجول اهتلق ول» : لاق ؟هللا

 هلوق دعب ةدايز ةياور يفو : (ةريره يبأ ثيدح نم ملسم يف هلصأو . يذمرتلا
 . «متبذعل اهب اوموقت مل ولو ؛ اهب اوموقت مل تبجو ولو» : «تبجول»

 لك ىلع رمعلا نز ةدعلاو ا عقلا يعي الا هنأ ىلع ودا
 نأ زوجي هنأ ء «تبجول , اهتلق ولا : كلي هلوق نم ذخأ دقو « عيطتسم فلكم

 اهيفو . لوصألا ةلأسملا لحمو « ماكحألا حرش قي لوسرلا ىلإ هللا ضّوفي
 ٠ هللا همحر حراشلا هيلإ راشأ دق ؛ ءاملعلا نيب فالخ
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 جڪ للا

 تيقاوملا باب  ؟

 تاكو نامز نم « ةدابعلل تقوو ٌدح ام : تاقيملاو « تاقيم عمج :قيقاولا

 نم مارحالل عراشلا هدح ام نابلا اذه يف ركذي اذهلو ؛ ديدحتلا : تيقوتلاو

 . نكامألا

 الب يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع 5

 نميلا لهألو ‹ لزانملا نّرق دجن لهألو < ةفْحُجلا ماشلا لهألو ‹ ةفّيلحلا اذ

 نمو ؛ ةرْمُعلا وأ جحلا دارأ نم نهرْيَع نم نهْيَلَع ىتأ نلو نمل نَه ؛ مَلْمَلَي
 . هيلع َقْفَتُم . ةكم نم ةكم ّلْهَأ ىّتح « ًاشْنَأ ثيح نمف كلذ نود ناك

 اذ ةنيدملا لهأل تقو قلي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع)

 ؛ ةفلح : ريغصت ؛ ءافو ةيتحت ةانثم ماللا دعبو ةلمهملا ءاحلا مضب : (ةَفْيلَحلا

 رشع ةكم .نيبو هنيب فورعم ناكم يهو « ءاملا يف تبن : ءافلحلا ةدحاو ؛ ةفلحلاو

 رثبلاو « ول هنم مرحأ يذلا دجسملا اهبو « خسرف ىلع ةنيدملا نم يهو « لحارم

 ماشلا لهألو) ةكم ىلإ تيقاوملا دعبأ يهو « ىلع رئب : نآلا ىمست جلا

 ليسلا نأل كلذب تيمس ؛ ءافف ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميلا مضب : (ةفخجلا

 ‹ لحارم ثالث ىلع ةكم نم يهو ‹ كلانه يذلا لبجلا ىلإ اهلهأ فحتجا

 نم نآلا نومرحي اذلو ؛ بارخ نآلا يهو « ةميدق ةيرق تناك « ةعيهم : ىمستو

 فاقلا حتبفب : (لزانملا نرَق دجن لهألو) لاستغالل اهب ءاملا دوجول اهلبق غبار

 نميلا لهألو) ناتلحرم ةكم نيبو هنيب « بلاعثلا نرق : هل لاقيو « ءارلا نوكسو

 نادلبلا : يأ : (نهل) تيقاوملا : يأ : (نه) ناتلحرم ةكم نيبو هنيب : (ململي

2. 



 سابع نبا ثيادح ۔ 1۷ تيقاوملا باب ۲ جحا باتك ۔ ٦

 ةياور يقو « (مهل نه» : تاياورلا صعب يف عفوو ؛ اهلهأل : دارملاو 5 ةروكذملا

 وأ جحلا دارأ نم نهريغ نم نهيلع ىتأ نملو) «نهلهأل نه» : يراخبلل
 یتح ٠ اشنا ثيح نمف) تيقاوملا نم روكذملا : (كلذ نود ناك نمو ؛ ةرمعلا

 . (هيلع قفتم) ةرمع وأ , جحب : (ةكم نم) نومرحي : (ةكم لهأ

 نم هركذ نمل ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهنيع يتلا تيقاوملا هذهف

 كلت لهأ نم نكي مل نإو . اهيلع ىتأ نمل تيقاوم اضيأ يهو « قافآلا لهأ
 دحأل ةكم نايتإل ادصاق اهيلع ىتأ اذإ . اهنم مارحإلا همزلي هنإف « ةنيعملا قافآلا

 بجي هنإف ؛ ةفيلحلا يذ ىلإ الغم ىماشلا درو اذإ ام كلذ يف لخديف « نيكسنلا
 3 مد همزلو ءاسأ رخأ نإف ؛ ةفحجلا لصي یتح ؛ هكرتي الو اهنم مارحإلا هيلع

 ؛ هفالخ هل لضفألا ناك نإو  هتاقيم ىلإ ريخأتلا هل زوجي هنإ : ةيكلاملا تلاقو

 لهأ نم ناك نمل مومعلا هرهاظ , «نهل نه» : هلوق نإف ؛ لمتحم ثيدحلاو : اولاق
 لودعلا هل نإف ؛ رخأ تاقيم ىلع درو وأ © هتاقيم ىلع درو ءاوس .راطقألا كلت

 ؛ اهنم مارحإلا همزلي ال هنإف ‹ ةفيلحلا يذ ىلع يماشلا درو ول امك ؛ هتاقيم ىلإ

 ىلع نيعستي هنأ ىلع لدي « «نهريغ نم نهيلع ىتأ نملو» : هلوق مومعو
 .  ٠ نهلهأ ريغ نم هنأل ةفيلحلا يذ نم مرحي نأ انلاثم يف يماشلا

 لهأ نم رم نم لمشي , ةفحجلا ماشلا لهألو : هلوق : ديعلا قيقد نبا لاق

 لمشي « «نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو» : هلوقو ٠ ري مل نمو ةفيلحلا يذب ماشلا
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 سابع نبا ثيدح ۔ ۷٦ تيقاوملا باب  ؟ ظ جحلا باتك ۔ ٦
 س ل ب

 . ًاصخلم ىهتنا . اضراعت دق نامومع انهف « هريغو ةفيلحلا يذب رم اذإ ىماشلا

 : الاثم ةلوقل م عنا هل رهو لوقا نأ كاكشالا صحو فضلا لاق

 قيرط كلس نمو « اهونكاس ةنيدملا لهأب دارملا نأو « ةفيلحلا اذ ةنيدملا لهأل تقو

 ثيدح نم يور دق ام حص نإو : تل ىهتنا . م ىلع ر ا

 امنإ ةفحجلا نأ نيبت « ةفيلحلا اذ مهب رم نمو ةنيدملا لهأل تقو ا |: ه

 تسلا ةطيحم تيقاوملا هذه نألو « ةنيدملا تأي مل اذإ « ىماشلل تاقيم ىه

 نإو « هتمرح ميظعت همزل هبناوج نم بناجب رم نم لكف ؛ مرحلا بناوج ةطاحإك

 نيب ناك نم نأ ىلع « «أشنأ ثيح نمف كلذ نود ناك نمو» : هلوق لدو

 . هريغ نم وأ ‹ هنطوو هلهأ نم امإ « مارحإلا أشنأ ثيح هتاقيمف ةكمو تاقيملا

 نم نومرحي ةكم لهأ نأ ىلع لد , «ةكم نم ةكم لهأ ىتح-» : هلوقو

 . اهيلإ نيدراولا وأ « نيرواجملا نم وأ ء اهلهأ نم ناك ءاوس « مهتاقيم اهنأو « ةكم

 . ةرمع وأ « جحب مرحأ

 نم الإ مارحإلا مزلي ال هنأ لدي ام ‹ «ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم» : هلوق ىفو

 « مارحإ ريغ نم اهلوخد هل زاج كلذ دري مل ولف « نيكسنلا دحأل ةكم لوخد دارأ

 دي ةرمعلاو جحلا نأ قافتالاب تبث ,ث دق هنألو « مارحإ ريغب رمع نبا لخد دقو

 وأ ‹ جحي نأ اهلخد نم لك ىلع انبجوأ ولف « ةدحاو ةرم بجت انإ  اهبجوأ نم

 الإ تاقيملا ةزواجم زوجي ال هنإ : لاق نمو ! ةرم نم رثكأ بجول «رمتعي

 اراثآ كلذ يف هل نإف « نيباطحلاك تاجاحلا لهأ نم ينثتسا نمل الإ « مارحإلاب

 ف



 سابع نبا ثيدح "1/1 تيقاوملا باب ۲ جحلا باتك ۔ ٦

 ريعب هتاقيم زواجو ةرمع الو جح نم اكسن يوني ال ةكم اديرم لخد نمف

 دوعي نأ همزلي الو « دارأ ثيح نم مرحأ < نيكسنلا دحأ ةدارإ هل ادب نإف « مارحإ

 . هتاقيم ىلإ

 ةكم لهأ ةرهتع تاقيم نأ لدي « «ةكم نم ةكم لهأ ىتح» : هلوق نأ ملعاو

 ال هنإ : يربطلا بحمل لاق نكلو ةكم هتاقيم . مهنم نراقلا كلذكو « مهجحك

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ هباوجو « ةرمعلل ًاتاقيم ةكم لعج ًادحأ ملعي

 لهأ اي : لاق هنأ سابع نبا نع يور ام اّمأو . ثيدحلا اذهب اهل ًاتاقيم اهلعج

 س: اضيأ لاف يسم قطن اهنيبو هنيب لعجيلف ةرمعلا مكنم دارأ نم !ةكم

 مواقت ال ةفوقوم راثأف « مرحلا زواجيو ميعنتلا ىلإ جرخ رمتعي نأ ةكم لهأ نم دارأ
 ‹ ةرمعب مرحتل ؛ ميعنتلا ىلإ جورخل اب ةشئاعل ا هما كه كرت ام امو « عوفرملا

 تمرحأ اهنأل ؛ اهتابحاوصك ةرمتعم ةكم ىلإ اهلوخدب ؛ اهبلق بييطت الإ دري ملف

 لدي امك « نفط امك تيبلاب فطت ملو « ةكم تلخدف تضاح مث « هعم ةرمعلاب

 احا كاست رضا و: نكت تالا راكي | هللا ل عسر اي كلف الزق هل

 اهنأ لمتحم هنإف « ثيدحلا . «هنم يّلهأف ميعنتلا ىلإ يجرخاف يرظتنا» : لاق
 حصت ال اهنأ لدي الو « ةرمعلاب ةكم ىلإ لحل ا نم نيلخادلا هباشت نأ تدارأ اغإ

 4 باتكلا ثيدح مواقي ال لامتحالا عمو « ةكم ىف راص نمل لحلا نم الإ ةرمعلا

 !؟نوبذعي وأ © نورجوي ميعنتلا نم لورمتعي نيذلا ¢ ردا 1 سواط لاق لقو

 ‹ لايمأ ةعبرأ ىلإ جرخيو فاوطلاو تيبلا عدي هنأل : لاق ؟نوبذعي ملف : هل ليق
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 ةشئاع ثيدح - ۷ تيقاوملا باب ۔ ۲ جحلا باتک ۔ ٦

 نأ نم ارجأ مظعأ ناك فاطب املكو ! فاوط يتئام فاط دق « لايمأ ةعبرأ ءيجيو

 . ةرمعلا ىلع فاوطلا ليضفت ىف همالك نأ الإ . ىشمم ريغ ىف ىشمي

 نم مهنمو « فاوطلا ىلع اهراتخي نم سانلا نم ؛ ةكمب ةرمعلا : دمحأ لاق

 نم ةرمعلل مرحأ اذإ يكملا نأ دمحأ باحصأ دنعو ,فاوطلاو ةكمب : ماقملا راتخي

 . تاقيملا نم مارحإلا نم كرت ال 08 همزليو : اولاق ؛ ةحيحص ةرمع تناك ةكم

 . هيلع ليلد ال مدلا همازلإ نأ كيتأيو : تلق

 قارعلا لهأل تقو غلي يبتلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع َنَعو -

 «رياج E نب ملم دنع ةلصأو « يئاستلاو دواد وب هاور . فرع تاد

 تاذ تقو يذلا وه ّرّمع نأ «يراخبلا» يفو < هعفر يف كش عفا نأ الإ

 . قرع

 تاذ قارعلا لهأل تقو كلي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ‹ ناتلحرم ةكم نيبو هنيب « فاق اهدعب ءارلا نوكسو ةلمهملا نيعلا رسكب : (قرع

 . يئاسنلاو دواد وبأ هاور) ريغصلا لبجلا وهو « ًاقرع هيف نأل ؛ كلذب يمسو

 يف نأل : (هعفر يف كش هيوار نأ الإ « رباج ثيدح نم ملسم دنع هلصأو

 «يراخبلا» يفو) هعفرب مزجي ملف د ل ىبنلا ىلإ عفر هبسحأ  تعمص : لاقف

 : یاد ةفوكلاو ةرصبلا تحتف 3 اهنأ كلذو : (قرع تاذ تقو يذلا وه رمع نأ

 ؛ ًاتاقيم مهل نيعي نأ رمع نم اوبلط « نوملسملا امهرّصم يذلا نإف الإو « امهضرأ

o۱۲ 



 سابع نبا ثيدح 50780 تيقاوملا باب - ؟ جحلا باتك ۔ ٦

 ةوقلا يف سيل قرع تاذ تيقوتب صنلاو : «ىقتنملا» يف ةيميت نبا لاق

 ًاقفاوم ناك هنإف ؛ هقفو ىلع رمع داهتجا عوقو عدبب سيلف تبث نإف ؛هريغك

 دقعنا دقو ءاذه . صنلا قفاو اب دهتجاف ثيدحلا هغلبي مل رمع نأك « باوصلل .

 رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم كش الب هعفر يور دقو . كلذ ىلع عامجإلا
 يفو  رمع نبا نعو هللا دبع نب رباج نع اعوفرم دمحأ هاورو « هجام نبا دنع
 نم مهريغو ينطقرادلاو يئاسنلاو دواد وبأ اورو ةاطرأ نب جاجحلا هدانسإ

 هاورو .  ديج دانسإب - قرع تاذ قارعلا لهأل تقو غي

 نبا لاق . ءاطعو « لوحكم نع ًالسرم تبث دقو ‹ اهنع ًاضيأ دمحأ نب هللا دبع

 اهددعت عم « اهلثم لمعلا بجي ناسحلا دايجلا ةعوفرملا ثيداحألا هذهو : ةيميت

 : هلوقب هركذ ام اّمأو « ىتش هوجو نم ةلسرمو ةدنسم اهئيجمو

 : امهنع هللا يضر سابع نبا نع يذمَرَّتلاو دواد يبأو دمحأ دنعو 08
 . قيقعلا قرشملا لهأل تقو نل يبتلا ن نأ

 امهنع هللا يضر ساّبع نبا نع يذمرتلاو دواد يبأو ذييقلا دنعو)

 هنإ : يذمرتلا هيف لاق نإو « هنإف : (قيسقعلا قرشملا لهأل تقو لل يبنلا
 . ةمئألا نم دحاو ريغ هيف ملكت دقو « دايز يبأ نب , ديزي ىلع هرادم نإف ؛ نسح

 « قرع تاذ نم قارعلا مارحإ نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : ربلا دبع نبا 1
 ناك نإ : ليق دقو « قرع تاذ نم دعي قيقعلاو « اذه . تاقيملا نم مارحإ
 يف ناك قرع تاذ تيقوت نأل ؛ ًاخوسنم نوكيف « لص اذه سابع نبا ثيدحل
 ورمع نب ثراحلا هجرخأ ام هل لدي امك ؛ هنيد هللا لمكأ نيح « عادولا ةجح

 3 هن ةشئاع كرر
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 سابع نبا ثيدح تيقاوملا باب ۲ جحلا باتک ۔ ٦

 ‹ سانلا هب فاطأ دقو « تافرع وأ « ىنمب وهو « غي لا ا: لا 1

 تقوو : لاق ‹ كرابم هجو اذه : اولاق ههجو اوأر اذإف ؛ بارعألا ءىجتف : لاق

 : ىنطقرادلاو دواد وبأ هآور ه قارعلا لهأل قرع تاد

 هاه



 ةشئاع ثيدح 4 هتفصو مارحإلا هوجو باب ٠" ظ جحلا باتك 5

 هتفصو مارحإلا هوجو باب ۲

 جحلا وهو  مارحإلا اهب قلعتي يتلا عاونألا اهب دارملاو « هجو عمج : هوجولا
 . ًامرحم اهب اهلعاف نوكي يتلا هتيفيك : هتفصو  امهعومجم وأ « ةرمعلاوأ

 ا هللا لوسر عم انجرح : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع 1۷۹ ماع 4
 ار

 لَهَأ ْنَم انمو «ةرْمُعَو جحب لَهَا نَم اتمو «ةرْمُعب لَهَا نم اتم ؛ عادولا ةَجَح

 قرم لهآ ْنَم امأَف حل اب مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر لهو جحب

 . اوُلحي ملف « ةرْمّشلاو جحلا عمج وأ . جحب لَه نم امأو . همودق دنع َلَحْف

 . هيلع قفتم . رحنلا موي ناك ىتح

 هجورخ ناكو .ةنيدملا نم : يأ : (انجرحخ : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 : اعيرأ ةنيدملاب رهظلا هتالص دعب « ةدعقلا يذ نم نيقب سمخل تبسلا موي هي

 هللا لوسر عم) هننسو « هتابجاوو « مارحإلا اهيف مهملع ةبطخ مهبطخ نأ دعبو

 هنأل كلذب تيمس ؛ ةرجهلا نم رشع ةنس كلذ ناكو : (عادولا ةجح ماع يي

MM 

 انمو , ةرمعب لهأ نم انمف) « اهريغ هترجه دعب جحي ملو « اهيف سانلا عدو يَ

 لهأو) ًادرفم ناكف : (جحب لهأ نم انمو) ًانراق ناكف : (ةرمعو جحب لهأ نم

 دنع لحف « ةرمعب لهأ نم امأف « جحلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نيب عمج وأ « جحب لهأ نم امأو) ةرمعلا لامعأ ةيقبب هنايتإ دعب ةكم : (همودق

 . (هيلع قفتم . رحنلا موي ناك ىتح . اولحي ملف ةرمعلاو جحلا

 لوخدلا دنع ةيبلتلاب توصلا عفر انه وه : ءاملعلا لاق « توصلا عفر : لالهإلا
 . مارحإلا يف

 هالك



 ةشئاع ثيدح 4 هتفصو مارحإلا هوجو باب ٣ جحلا باتك ۔ ٦
 مك ا ا ي ا ا ا ا

 هذه هجح يف هوبحص نيذلا بكرلا عومجم نم عقو هنأ ىلع اهثيدح لدو

 دقو « هانركذ ا اهنيب عمجو , اذه فلاخت تاياور اهنع تيور دقو « عاونألا

 . ًاضيأ تاياورلا فالتخال ؟ناك اذامب ةشئاع مارحإ يف تاياورلا تفلتخا

 . ةثالثلا جحلا عاونأب مارحإلا بكرلا كلذ نم عقو هنأ ىلع اهثيدح لدو

 مرحاو ‹ عتمتلا جح نم وه ةرمعلاب مرح او « دارفإلا جح نم وه جحلاب مرح اف

 :نراقلا وه امه

 موي الإ لحي مل « ةرمعلا نع هل ادرفم جحلاب لهأ نم نأ ىلع اهثيدح لدو

 اا نع ةعبرأ نع ثيداحألا نم تبث ام فلاخي اذهو ءرحنلا

 ىلإ هجح خسفي نأ يده هعم نكي مل نم رمأ خالك هنأ : امهريغو «نيحيحصلا»

 مرحأو « يده هعم ناك نم هدييقت ىلع ة ان ةرمعلا

 باي ةرمعلاو جحلاب مرحأو يدهلا قاس نمك هنإف ؛ ًادرفم جحب

 وه له «ةرمعلا ىلإ جحلل خسفلا يف ًاثيدحو ًاهدق ءاملعلا فلتحخا دقو ظ

 داز) يف ميقلا نبا كلذ طسب دقو ؟ال وأ« خي هعم اوجح نيذلاب صاخ

 . ةلاطإلاو فالخلا لقن انه لمتحي الو « ةلاسرب هاندرفأو « «داعملا

 هنأ رثكألاو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب مرحأ اميف ًاضيأ ءاملعلا فلتخاو

 جحلاب مرحأ ن هنأ ىلع لد اذه ةشئاع ثيدحو « ًانراق ناكف ةرمعو جحب مرحأ

 . اخس انراق جح هنأ ىلع ةلادلا ةلدألا نكل « ًادرفم

 اهلضفأ نأ ىلع لدت ةلدألاو « جحلا عاونأ نم لضفألا ىف ًاضيأ اوفلتخاو

 . ميقلا نبا كلذ ةلدأ ىفوتسا دقو « نارقلا
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 رمع نبا ثيدح ۔- ۰ هب قلعتي امو « مارحإلا باب - ٤ جحلا باتک ۔ ٦
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 هب قلعتي امو « مارحإلا باب - ٤

 . ةينلاب هلامعأب لغاشتلاو نيكسنلا دحأ يف لوخدلا : مارحإلا

 نم الإ قالو هللا لوُسَر َّلَهَأ ام : لاق اًمُهنع هللا يضر رمُع نبا نعد 89

 دنع نم الإ لَ هللا لوسر لهأ ام : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نع)

 ىلع ًادر رمع نبا هلاق اذه : (هيلع قفتم) ةفيلحلا يذ دجسم : يأ : (دجسملا
 ىلع نوبذكت يتلا هذه مكؤاديب : لاق هنإف ؛ ءاديبلا نم مرحأ 4

 دنع نم لهأ هنأ ةياور يفو . ثيدحلا ... لهأ ام  اهنم لهأ هنأ يو هللا لوسر

 : هنإ : لاق نم

 و د اع

 قي هنأ : ملسم دنعو . دجسملا دنع تناك ةرجشلاو « هريعب هب ماق نيح ةرجشلا

 يذ دجسم دنع ةمئاق ةقانلا هب توتسا اذإ مث « ةفيلحلا يذب نيتعكر عكر

 ءاذكب لهآ هنأ ىور نم لکو ء امهنم لهآ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هنأب

 . امهنم غرف نيح جحلاب لهأ « نيتعكر ةفيلحلا يذ دجسم يف ىلص امل كي هنأ
 مل موق هنم كلذ كردأو « لهأ هتلحار هب ترقتسا املف « هوظفحف موق عمسف

 هب تلقتسا نيح لهأ امنإ : اولاقف كاذ نيح هوعمسف ؛ ىلوألا ةرملا ىف اودهشي

 مل موق كلذ كردأو « لهأ « ءاديبلا فرش ىلع الع املف ء. ىضم مث < هتلحار

 1 ثيدحلا عمس امك لقنف هودهشي

 هامل



 رمع نبا ثيدح _ هب قلعتي امو « مارحإلا باب  ؟ جحا باتك 5

 , هلبق مرحأ نإف ؛ هلبق ال تاقيملا نم مرحي نأ لضفألا نأ ىلع ثيدحلا لدو

 لهو « مرحم هنأ تاقيملا لبق مرحأ نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقف

 اذ ةنيدملا لهأل ا هللا 007 منو 1 احيبعلا لوق نأل « معن : ليق ؟هركي

 نإف ؛ ةدايزلاو صقنلا يفنب ىضقيو « تيقاوملا هذه نم لالهإلاب يضقي « ةفيلحلا

 نم ليق ام الولو « لضفأ اهكرت نوكي نأ نم لقأ الف « ةمرحم ةدايزلا نكت مل
 تاردقملا ىلع ةدايزلا نألو « تيقوتلا ةلدأل ؛ هميرحتب انلقل ٠ كلذ زاوجب عامجإلا

 اغإو ء اهنم صقنلاك « عرشت ال «  رامجلا يمرو « ةالصلا دادعأك  تاعورشملا نم

 ةباحصلا نم ةدع نع يور هنألو « عامجإلا نم انركذ امل كلذ ميرحتب مزجي مل

 نم سنأ مرحأو « سدقملا تيب نم رمع نبا مرحأف ؛ تاقيملا ىلع مارحإلا دقت

 ‹ ةرصبلا نم نيصح نب نارمع لهأو « ماشلا نم سابع نبا مرحأو « قيقعلا

 . ةيسداقلا نم دوعسم نبا لهأو

 ‹ كلهأ ةريود نم امهب مرحت نأ امهمامتإ ةرمعلاو جحلا نأ : ةيآلا ريسفت يف دروو

 ادرفم ارفس امهل ئشني نأ امهدارم نأب لوؤت دق ناك نإو « دوعسم نباو ىلع نع

 اذهل لديو « هدلب نم ًارفس ءاضقلاو ةيبيدحلا ةرمعل قلي أشنأ امك ؛ هدلب نم

 اومرحي ملو « نيدشارلا ءافلخلا نم دحأ الو « كلذ لعفي مل ًايلع نأ ليوأتلا

 مات كلذ نوكي فيكف ؛ دلك هلعفي مل لب ؛ تاقيملا نم الإ ةرمع الو « جحب

 1+ هلعفي ملو « جحلا !؟ةباحصلا ريهامج الو , ءافلخلا نم دحأ الو هي

 تعمس : ةملس مآ ثيدح هيف درو هصوصخب سدقملا تيب نم مارحإلا « معن

 رفغ . ةجحب وأ ‹ ةرمعب ىصتألا دجسملا نم لهأ نم» : لوقي لكك هللا لوسر

 ه8



 بئاسلا ثيدح 6١ هب قلعتي امو « مارحإلا باب  ؛ جلا باتك ١

 رفغ « سدقملا تيب نم مرحأ نم» : ظفل يفو « دمحأ هاور . «هبنذ نم مدقت ام هل

 نم ةرمع وأ « ةجحب لهأ نم» : هظفلو « دواد وبأ هاور . «هبنذ نم مدقت ام هل

 : وأ ‹ رخأت امو ‹ هبنذ نم مدقت ام هل رفغ « مارحلا دجسملا ىلإ ىصقألا دجسملا

 لهأ نم» : ظفلب هجام نبا هاورو « لاق امهتيأ هللا دبع كش « «ةنجلا هل تبجو

 اذه نوكيف ؛ «بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك « سدقملا تيب نم ةرمعب

 نم مارحإلا نم لضفأ ةصاخ هنم مارحإلا نوكيف ؛ سدقملا تيبب ًاصوصخم
 مهنم نأ ىلع « ةنيدملا نم كلذ لعفي ملو « هنم رمع نبا مارحإ هل لديو « تيقاوملا

 . كلانه نم رفسلا امهل ئشني دارملا نأب هلوأت نم مهنمو « ثيدحلا فعض نم

A۱نلضهللا لوس نأ: اًمُهنع هللا يضر هيبأ ْنَع بئاّسلا نب دالخ ْنَعَو  

 ا نأ ينرمأف ليربج يناتأ» : لاق لسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 . نابح ٠ نباو يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور . «لالهإلاب مهتاوصأ اوعفْري نأ

 نسبا) ةلمهم لاد هرخآ ماللا ديدشتو ةمجعلملا ءاخلا حتفب : (دالخ نعو)

 هللا ىلص هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر هيبأ نع) ةلمهملا نيسلاب : (بئاسلا

 ْنَأ يباحصأ رُْمآ نأ ينرمأف ليربج يناتأ» : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 . (نابح نباو يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور . «لالهإلاب مهتاوصأ اوعفزي

 لامعألا يأ : لئس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هجام نبا جرخأو

 هيلع ىلاعت هللا 2 هنع بئاسلا نع ةياور يفو ؛ «جشلاو جعلا» :.لاق ؟لضفأ

 عفر : سا لاقف ليربج يناتأ» : ملسو هلآ ىلعو

 . ندبلا رحن : جثلاو « توصلا
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 رمع نباو تباث نب ديز اثيدح ۔ 1۸۳و ۳ هب قلعتي امو ‹ مارحإلا باب - ٤ جحلا باتك 5

 رمألا رهاظ ناك نإو « ةيبلتلاب توصلا عفر بابحتسا ىلع لاد كلذ لك

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نأ : ةبيش يبأ نبا جرخأو . بوجولا

 . روهمجلا بهذ اذه ىلإو ؛ مهتاوصأ حبت ىتح « ةيبلتلاب مهتاوصأ نوعفري اوناك

 . ىنم دجسمو « مارحلا دجسملا دنع الإ ةيبلتلاب هتوص عفري ال : كلام نعو

 هلالهإل دّرجت قلي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر تباث نب ديز عو 5

 0 . هنسحو يذمرتلا هاور . لستغاو

 هلالهإل درجت 3 : هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر تباث نب ديز نعو)

 ينطقرادلا هجرخأو « ىليقعلا هفعضو ؛ هبرغو : (هنمسحو يذمرتلا هاور . لستغاو

 .هيبأ نع « ءاطع نب بوقعي قيرط نم يقهيبلاو مكاحلا هاورو « يناربطلاو يقهيبلاو
 ةفيلحلا اذ ىتأ املف « هبايث سبل مث « غلي هللا لوسر لستغا : لاق سابع نبا نع

 . جحلاب مرحأ ءاديبلا ىلع هب ىوتسا املف «هريعب ىلع دعق مث « نيتعكر ىلص

 نم : لاق اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو . فيعض حابر يبأ نب ءاطع نب بوقعيو

 . ةكم لوخد دارأ اذإو « مارحإلا دارأ اذإ لستغي نأ ةنسلا

 هالك ىبنلا بيطأ تنك : ةشئاع ثيدحل ؛ مارحإلا لبق بيطتلا بحتسيو

 هيلع ردقأ ام بيطأب هلي هللا لوسر بيطأ تنك : ةياور يفو . دجأ ام بيطأب

 . كلذ يف مالكلا يتأيو « هيلع قفتم . مرحي مث « مرحي نأ لبق

 سبلي امع : لئس كلي هللا لوسر نأ : اًمُهنع هللا يضر رمُع نبا نعو 58#

 تار هدر ا ا وا : لاق ؟بايثلا نم مرحنا

 ‹ نيفخلا سبليلف نيلعن دجي ال ٌدحأ الإ فافحلا الو« سناربلا الو

 ر

o۲١ 



 رمع نبا ثيدح 167 هب قلعتي امو « مارحإلا باب 5 جحلا باتك 16

 : نارفغّرلا ُهّسَم بايّتلا نم ًائيش اوسبلت الو , نيبعكلا نم لفْسَأ امهعطقيلو
 ۰ . ملل ظفللاو « هيلع َقْفَتُم . «سْرولا الو

 مرحلا سبلي امع لئس هلي هللا لوسر نأ : اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 الو « تاليوارسلا الو ‹ مئامعلا الو . صيمقلا سبلي ال» : لاق ؟بايثلا نم

 وأ « ناعابي امهدجي ال : يأ : (نيلعن دجي ال دحأ الإ « فافخلا الو « سناربلا

 يف امك « ةيلصألا هجئاوح نع ضئاف نمث هعم سيل نكلو ناعابي امهدجي

 e وع لا NE لادبألا رئاس

 هرخآ ءارلا نوكسو واولا حتفب : («سرولا الو , نارفعزلا هّسَم بايشلا نم ایش

 نبا ثيدح نم نامخيشلا جوخأو: (ملسمل ظفللاو « هيلع قف قفتم) ةلمهم نيس

 سبليلف ارازإ دجي مل نم» : تافرعب بطخي لك هللا لوسر تعمس : سابع

 هنأ رهاظلاو « دمحأ دنع هلثمو « «نيفخ سبليلف نيلعن دجي مل نمو « ليوارس

 . ةجاحلا تقو يف تافرعب هلاق هنأل ؛ نيفخلا عطقب رمع نبا ثيدحل خسان

 000 «ىقتنملا» يف ةيميت نبا هلاق ؛ ةنيدملا يف ناك رمع نبا ثيدحو

 . كلذ يف ةأرملا هب قحلت الو « لجرلا ىلع انه ميرحتلاب دارملا نأ ىلع اوقفتاو .

 ‹ صيمقلا سبلو « فخلا : مرحلا ىلع مرحي هنأ ةلدألا نم لصحت هنأ ملعاو ظ

 الإ نيفخلا سبلو « نارفعز وأ سرو هسم بوثو « ليوارسلاو « سناربلاو « ةمامعلاو

 . ءطولاو « بيطلاو « امهسبليو امهقشيف ؛ امهريغ مدعل

 , عيطقتو ليصتت نع ناك ام ندبلاب طاح لك : ضيمقلا نم كارلو
 اق سأرلا يطغي ام اهريغ اهب قحليف « سأرلاب طاحأ ام : ةمامعلابو

o۲ 



 رمع نبا ثيدح 2165 هب قلعتي امو « مارحإلا باب 4 جلا باتك ۔ ٦

 ال سأرلا ةيطغت زوجي ال هنأ لغ لل اع ةمامعلاو سناربلا ركذ : يباطخلا

 ا نيمو اهي ا راد هنا بوق: لك وو یتا اک والاب الوب داتعملاب

 اه وأ اد

 يذلاو « ةمرحلا ةأرملا ىلع مرحي اميف ثيدحلاب تأي مل فنصملا نأ ملعاو
 سبل مرحي امك « باقنلا سبل : يأ ؛ باقتنالا : ثيداحألا يف اهيلع مرحي

 لّصف يذلا : وهو ؛ عقربلا هلثمو « باقنلا اهيلع مرحيف نيفخلاو صيمقلا لجرلا

 صيمقلا نع ىهنلاب درو امك « صنلا هب درو يذلا هنأل ؛ هجولا رتس ردق ىلع

 رتست ةمرحما ةأرملا كلذكف « ًاقافتا هريغب هندبل لجرلا رتس زاوج عم « لجرلل

 مرحلا لجرلا سأرك اههجو نإ : لاق نمو . بوثلاو رامخلاك ؛ ركذ ام ريغب اههجو

 . هعم ليلد الف < ءيشب ىطغي ال

 . بايثلا نم نارفعز وأ سرو هّسم ام سبلو « نيزافقلا سبل اهيلع مرحيو

 . بيطلاو اهريغو ةيلح نم كلذ ريغ نم تبحأ ام اهل حابيو

 . ملعأ هللاو « كلذ يف لجرلاك نهنأ رهاظلاف سأرلا قلحو ديصلا امأو

 اذكو « ديلاب سأرلا رتسو « سأرلاب لمحم ا ةرشابمو « ءاملا يف سامغنالا امأو
 . ًاسبال ىمسي ال هنأل رضي ال هنإف « مونلا دنع ةدخلا ىلع هعضو

 مكحلا ىف هلثمو « قاسلا فصن ىلإ نوكي ام وهو« فخ عمج : فافخلاو

 طرشب نيلعنلا دجي مل نمل حيبأ دقو « ةبكرلا قوف ىلإ نوكي ام وهو « براوجلا

 هحجر دقو ‹ عطقلا خسن نم «ىقتنملا» يف هلاق ام تعمس دق كنأ الإ« عطقلا

o 



 ةشئاع ثيدح 6685 هب قلعتي امو « مارحإلا باب - ٤ ظ جحلا باتك ۔ ٦

 ةيدف ال هنأ قحلأ مث « ةلأسملا يف فالخلا ركذب مالكلا ةلاطإ دعب «حرشلا» يف

 . نيلعنلا مدعل نيفخلا سبال ىلع

 . ةيدفلا بجت : اولاقف ةيفنحلا تفلاخو

 ةلعلا يف فلتخاو ‹ سرولاو نارفعزلا هّسم ام سبل ميرحت ىلع ثيدحلا لدو

 ةحئارلا اهنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؟ةحئارلا وأ . ةنيزلا يه له ؛ يهنلا اهلجأل يتلا

 دقو « هيف مارحإلا زاج « ةحئار هل رهظي مل ءاملا هباصأ اذإ ثيحب بوثلا راص ولف

 رفصعلملا سبلو « لاقم اهيف ناك نإو « «اليسغ نوكي نأ الإ» : ةياور يف درو

 e يف امك « لحلا لاح يف لاجرلا ىلع مرحم سّروملاو
 جدلا نسر تطأ تلك تلاق اًهنع هللا يضر ة ةشئاع نَعو - 5

 . هيلع قُم . تيبلاب فوطي نأ لبق هلملو ؛ مرحي ذآ َلْبق همارحإل

 ف هللا لوسر ُبّيطَأ تک : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع َنَعو)

 EM (هيلع قفتُم . تيبلاب فوطي نأ لبق هّلحلو « َمرْحُي نأ َلْبق

 هنأو « مارحإلا دعب هتمادتسا زاوجو « مارحإلا لعف ةدارإ دنع بيطتلا بابحتسا

 بهذ اذه ىلإو ؛ مارحإلا لاح يف هؤادتبا مرحي امنإو « هحيرو هنول ءاقب رضي ال
 . نيعباتلاو ةباحصلا نم ةمئألا ريهامج

 هب متي ال اب اهوحنو ةياورلا هذهل اوفلكتو « هفالخ ىلإ مهنم ةعامج بهذو

 ! بيطلا بهذف هدعب لستغا مث بيطت غلي هنإ : اولاق مهنإف ؛ مهاعدم

 هنأ نم روهمجلا هلاق ام باوصلا : هركذ دعب ) ملسم حرش)» ىف يوونلا لاق

 . همارحإل : اهلوقل ؛ مارحإلل بيطلا بحتسي

or 



 ةشئاع ثيدح - ٤ هب قلعتي امو « مارحإلا باب  ؛ جحلا باتك ۔ ٦
ET CTاكوا وطلاب زدت  

 ليلدب الإ ةيصوصخلا توبث متي الو « هلي هب صاخ كلذ نأ معز نم مهنمو

 حصنن انك : ةشئاع ثيدح نم تبث ام وهو « اهفالخ ىلع مئاق ليلدلا لب ؛ اهيلع

 لوسر عم نحنو انهوجو ىلع ليسيو قرعنف « مرحن نأ لبق بيطملا كسملاب انهوجو

 دمحأو « دواد وبأ هاور . اناهني الف ‹ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 دنع بيطملا كسملاب انهابج حضننف ةكم ىلإ لكي هللا لوسر عم جرخن انك : ظفلب

 الو . اناهني الف« لَك يبنلا هاريف ء اههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف ؛ مارحإلا

 ‹ هيعاود نم هنأل حاكنلاك هنإف ؛ هلاح ماد نإو هلبق ال مارحإلا دعب مرحي بيطلاف

 بيطلا نألو « بيطلا كلذكف « هتمادتسا نم ال هئادتبا نم مرحلا عنمب امنإ حاكنلاو

 ةفاظنلاب دصقي امك ؛ ةهيركلا ةحئارلا عفد هب دصقي هنإ ثيح نم ؛ ةفاظنلا نم

 نم مارحإلا لبق ذخأي نأ بحتسا اذلو ؛ خسولا نم رفظلاو رعشلا هعمجي ام ةلازإ

 . هدعب هرثأ ىقب نإو « مارحإلا دعب هنم ًاعونم هنوكل ؛ هرافظأو هرعش

 هاو هيلع هللا ىلص يبنلا لأسي ءاج يذلا لجرلا يف ملسم ثيدح امأو

 « بيطلاب خمضتم وهو « مرحأ دق لجرلا ناكو « هترمع يف عنصي فيك ملسو
 خمضت ام دعب ةبج يف ةرمعب مرحأ لجر يف ىرت ام ! هللا لوسر اي: لاقف
 ؛ ثيدحلا «تارم ثالث هلسغاف كب يذلا بيطلا امأ» : غبي لاقف ؟بيطلاب

 ةنس ةدعقلا يذ ىف « ةنارعجلاب اناك باوجلاو لاؤسلا اذه نأب هنع بيجأ دقف

 رمأ نم رخآلاب ذخؤي امنإو « بيطلا مادتساو ءرشع ةنس قلي جح دقو « نامث

 . لوألل ًاخسان نوكي هنأل ؛ كالي هللا لوسر

oYfo 



 ا“ ا ا ا الل ل آذآ ندامثع ثيدح 6 هب قلعتي امو « مارحإلا باب - ٤ جلا باتك 5

 ED احول

 يذلا يمرلاب وهو « لالحإلا ضعب لح ناك دقو « ةرايزلا فاوط وهو «روظحم

 ا و راسا وو 2 ا اا

 . فاوطلا يقبو « يمرلاو قلحل ا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر نامثع نعو 2 65

 . َملْسُم ًهاور . (ْبُطْخحَي الو ‹ حكْنُي الو « مرحلا حكي ال» : لاق

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر نامشع نعو)
 : (حكني الو « مرح ا) هسفنل وه حكني ال : يأ ؛ ةعراضملا فرح حتفب : (حكني ال»

 . (ملسم هاور) هريغل الو « هل : (ْبطخي الو) هريغل دقعي ال : ةعراضملا فرح مضب

 . كلذك ةبطخلا مرعتو ؛ هريغلو هسفنل مرحلا ىلع دقعلا رحت ىلع ليلد ثيدحلا

 ؛ مرحم وهو ثراحلا تنب ةنوميم جوزت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأب لوقلاو
 « لالح وهو « هِي اهجوزت هنأ : عفار یا ةياور نأب دودرم ‹ كلذل سابع نبا ةياورل

 اهنألو « ةنوميم نيبو إو يبنلا نيب يأ امهنيب ريفسلا ناك هنأل ؛ حجرأ
 . ةباحصلا رثكأ ةياور

 ا

 ىّبح « هدحو سابع نبا الإ امرحم اهجوزت هنأ وري مل : ضايع يضاقلا لاق

 لوسر اهجوزت ام « هتلاخ تناك نإو « سابع نبا لهذ : بيسملا نب ديعس لاق

 . يراخبلا هركذ . لح ام دعب الإ هيو ل

 بلا يف يهنلا نإ: ليق هنأ الإ« يرحتلا ة ةثالثلا ىف ىهنلا رهاظ مث

 هالك



 ةداتق ىبأ ثيدح ۔ ٦ هب قلعتي امو « مارحإلا باب - ٤ جملا باتك ۔ ٦

 وه رهاظلاف الإو  هتحص نظأ الو ا تا ا عامجإ هنإو « هيزنتلل

 ؛ ًآضيأ ةبطخلا مرحت اهنأ يلبنحلا ليقع ةع نبا نع القن اذه دعب تيأر مث . يرحتلا

 بجومو « لصفي ملو « أدحاو ًايهن عيمجلا نع ىهن كيب يبنلا نأل : ةيميت نبا لاق

 . رظن وأ « رثأ نم كلذ ضراعي ام سيلو « يرحتلا يهنلا

 رامحلا هدّيَص ةّصق يف  هنع هللا يضر يراصنألا ةداتق يبأ نعو - 85

 : نيمرحُم اوناكو « هباحصأل ي يبنلا لاقف : لاق - مرحم ريغ وهو « يشحولا

 يقب ام اولكف» : لاق ءال : اولاق  «؟ ؟ءيشب هّيِلإ َراشأ وأ « ُهرمأ ٌدَحأ مكن لَه

 . هيلع قفتم . «همحل نم

 « يشحولا رامحلا هديص ةصق ىف  هنع هللا يضر يراصنألا ةداتق يبأ نعو)

 ‹ هباحصأل هي يبنلا لاقف : لاق) ةيبيدحلا ماع كلذ ناكو : (  مرحم ريغ وهو

 ال : ارلاق « «؟ءيشب هيلإ راشأ وأ « ٌهرَمَأ لحأ مكنم له» : نيمرحم اوناكو
 يأ ارا ماع کما دف: بلع یه نم شب اعا لا

 : اهنم « ةبوجأب هنع بيجأو ! تاقيملا زواج دقو « ةداتق

 . لحاسلاب مهل ودع فشكل هباحصأو وه قلي هث

 . ةنيدملا لهأ هثعب لب ؛ لكي ىبنلا عم جرخي مل هنأ : اهنمو

 . تقولا كلذ يف تتقو دق تيقاوملا نكت مل اهنأ : اهنمو

 ريغ هداص نإ هب دارملاو « ربلا ديصل مرحلا لكأ زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو

 صن ثيدحلاو « ريهامجلا يأر وهو « ءيشب هلتق ىلع ةناعإ هنم نكي ملو « مرحم
 . هش

 وه



 ةماثج نب بعصلا ثيدح _- ۷ هب قلعتي امو . مارحإلا باب - ٤ جحلا باتك ۔ ٦

 ىلع نع اذه ىوريو « هيلع ةناعإ هنم نكي مل نإو . هلكأ لحي ال : ليقو

 هلوق رهاظب المع ؛ ةيوداهلا بهذم وهو « رمع نباو سابع نباو مالسلا هيلع
 هنأ ىلع ءانب « [5 : ةدئاملا] «امرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو)» : ىلاعت

 ديصلا ظفلو  دايطصالا ةيآلا يف دارملا نأب هنع بيجأو « ديصملا ديصلاب ديرأ

 انايب هدازو « دارملا ةداتق يبأ ثيدح نيب نكل « نيينعملا نيب ًاددرتم ناك نإو

 مل ام مكل لالح ربلا ديص)» : لاق هنأ لي هنع هللا دبع نب رباج ثيدح

 نابح نباو ةميزخ نباو «ننسلا» باحصأ هجرخأ . «مكل دصُي وأ ءهوديصت

 ىلعو « «صيخلتلا» يف فنصملا هنّيب « الاقم هتاور ضعب يف نأ الإ « مكاحلاو

 تايآ نم دايطصالا مر تبث دقف ؛ داصي يذلا ناويحلا ةيآلا يف دارملا نأ ريدقت

 . دارملا يف صن هنإف ؛ رباج ثيدحب نايبلا عقوو « ثيداحأ نمو رخأ

 نم مكعم له» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق يهو ةدايز هيف ثيدحلاو

 اهذخأف « هلجر انعم : اولاق (؟ءيش هنم مكعم له» : ةياور ىفو « «؟ءيش همحل

 هذه ناخيشلا جرخي مل هنأ الإ . اهلكأو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ظ : هلوقب ًاقلطم ديصلا مرحلا لكأل عناملا لدتساو « ةدايزلا

 'لوسرل ىدهأ ُهّنَأ : هنع هللا يضر يثيللا ةماّنج نب بعّصلا نَعَو 1
 مل اًنإ» : لاقو « هيلع ُهَّدرف ناّدوب وأ « ءاوبألاب وهو « ًايشُحو ارامح 2
 . هيلع قفتُم . ف نأ الإ كيلع هد

 نسبا) ةدحومف ةلمهملا نيعلا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفب ا

 لوسرل ىدهأ هنأ : هنع هللا يضر يثيللا) ةثلثملا م , : (ةماثج

 ر
 : هللا

o۸ 



 ةماثج نب بعصلا ثيدح - ۷ هب قلعتي امو « مارحإلا باب 5 جحلا باتك ۔ ٦

 : ىرخأ يفو « «امد رطقي شحو رامح» : ةياور يفو : او ارامخ للك هلا

 ادضع» : ةياور يفو « «شحو رامح زجع» : 6 يفو ‹ «شحو رامح مجل»

 : (نادوب وأ) دودمت ةدحوملاب : (ءاوبألاب وهو) ملسم يف اهلك « «ديص محل نم

 : لاقو , هيلع هدرف) عادولا ةجح ىف كلذ ناكو « ةلمهملا لادلا ديدشتو واولا حتفب

 : اولاقو ‹ ةيبرعلا لهأ نم نوققحلا هركنأو  نوثدحم ا هاور لادلا حتفب : (هدرَ 0 انإ»

 ركذملا ريمض هدعب ناك اذإ نكاسلا كيرحت يف ةدعاقلا هنأل ؛ اهمض هباوص

 ركذملل هوحنو هدر يف : «ملسم حرش» ىف يوونلا لاقو ‹ حصألا ىلع بئاغلا

 وهو « حتفلا ثلاثلاو « فيعض وهو « رسكلا يناثلاو « مضلا اهحضوأ هجوأ ةثالث

 حتفلاب هنإف ؛ اهدر : وحن « ثنؤملا ريمض هب لصتا اذإ ام فالخب « هنم فعضأ

 . (هيلع قفتم) نومرحم : يأ ؛ ءارلاو ءاحلا مضب : («(مرح نأ الإ كيلع)

 هنوكل هدر لل للع هنأل ؛ اقلطم مرحملل ديصلا محل لحي ال هنأ ىلع لد

 ںاجأو « اقلطم يرحتلا ىلع لدف ءال وأ هلجأل هداص له ؛ لصفتسي ملو « امرحم

 نيبو هنيب ًاعمج نوكيف ؛ ولج هلجأل ديص هنأ ىلع لومحم هنأب هزرج نم

 « اهضعب حارطا نم ىلوأ نكمأ اذإ ثيداحألا نيب عمجلاو « ةداتق يبأ ثيدح

 دانسإب هجام نباو دمحأ دنع يضاملا ةداتق ا ثيدح ىف نأ اذهل لد دقو

 ين هتربخأ نيح هنم لكأي ملو « هولكأي نأ هباحصأ رمأ هنأو « هل هتدص امنإ : ديج

 ؛ هنم لكأي مل هنأو « كل هتدطصا : هلوق : يروباسينلا ركب وبأ لاق . هل هتدطصا

 . هدّرفت رضي ال ةقث رمعم : تلق . رمعم ريغ ثيدحلا اذه يف هلاق ًادحأ ملعأ ال

 . هانمدق يذلا رباج ثيدح ةدايزلل دهشيو

 ا
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 . اهدر اذإ اهلوبق نم عناملا ةنابإو ‹ ةيدهلا لوبق يغبني هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ىدهأ بعصلا ناك نإ : يعفاشلا لاقف « تفلتخا تاياورلا ظافلأ نأ ملعاو

 حبذ مرحملل سيلف « ًايح رامحلا ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل
 ' هنأ لمتحيف رامح محل ىدهأ ناك نإو . يشحو رامح

 نبا اهفعض دقف . يقهيبلا اهجرخأ ىتلا , هنم لكأ دي هنأ ةياور اّمأو . هلجأل
 يفانت ال اهنأل : لاق ؛رامح محل : ةياور تاياورلا نم ىوقتسا هنإ مث « ميقلا
 . « ةغللا يف عئاش وهو « لكلا مساب ء ءزجلا ىمسي دق هنأل ؛ ًارامح : ىور نم ةياور

 فالتخالا عقو اغإو «رامحلا ضاعبأ نم ضعب هنأ تقفتا سيان اولا رثكأ نألو

 قشلا نم ىدهملا نوكي نأ لمتحي هنإف ؛ اهنيب ضقانت الو . ضعبلا كلذ يف

 . هلجر هيف يذلا زجعلا هيف يذلا

 : للك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع فف

 برقعلاو أ دحلاو بارلا : مرحلاو لح لا يف ذ هلتقي ٠ « قساوف َنِهَّلُك باودلا نم

 هيلع قم «روقعلا بلكلاو ةرأفلاو

 هداص هنأ مهف دق وْ

 نم سمخ» : لل هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 رسكب : (ةأدحلاو بارغلا : مرحلاو ٌلحلا يف نلتقي « قساوف َنِهَّلك باودلا
 « ىثنألاو ركذلا ىلع لاقي : (برقعلاو) ةزمه اهدعب لادلا حتفو ةلمهملا ءاحلا
 بلكلاو) أفلأ اهفيفخت زوجيو ةنكاس ةزمهب : (ةرأفلاو) ةبرقع :لاقي دقو

 ًاتس تناكف « ةيحلا ركذ ةدايز يراخبلا ىف ةياور ىفو : (هيلع قفتم . «روقعلا
 يبأ دنع عقوو « ةيحلا عم سمخلا درسو < ةناوع ا ظفلب اهجرخأ دقو

of» 



 ةشئاع ثيدح هب قلعتي امو « مارحإلا باب جملا باتك ۔ <
 ا سلا يس ااااا

 اا سس

 : ةدايز رذنملا نباو ةيزخ نبا دنع عقوو , ًاعبس تناكف « يداعلا عبسلا : ةدايز دواذ

 ريسفت يف امهركذ هنأ ىلهذلا نع لقن هنأ الإ « ًاعست تناكف «رمنلاو بئذلا

 جرخأو « تاقث هلاجر « لسرم ثيدح يف بئذلا ركذ عقوو «روقعلا بلكل

 . فيعض وار هيفو « بئذلا لتقب مرحملل رمألا اعوفرم دمحأ

 . (سمخ) : هلوق نم دارم ريغ ددعلا موهفم نأ تادايزلا هذه تلد دقو

 هنأ هرهاظو « ناويحلا نم بد ام وهو « ةباد عمج :- ءابلا ديدشتب  باودلاو

 ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم امو : ىلاعت هلوق قباطي وهو « ةباد رئاطلا ىمسي
 : ليقو « 1١[ : توبكنعلا] (اهقزر لمحت ال ةباد نم نيأكو# « ٦[ : دوه] «اهقزر هللا
 الو ضرألا يف ةباد نم امو# : ىلاعت هلوقل ؛ ةبادلا : ظفل نم رئاطلا جرخي

 فطع هنأ لمتحي هنأل ؛ هيف ةجح الو « [م8:ماعنألا] (هيحانجب ريطي رئاط

 . مئاوقلا عبرألا تاوذب ةبادلا ظفل فرعلا يف صتخا دقو اذه « ماع ىلع صاخ

 (هبر رمأ نع قسففإ# : هنمو « جورخلا ةغل قسفلا نأل ؛ قساوف اهتيمستو

 اق ةعاط نع هجورخل ؛ ًاقساف يصاعلا ىمسيو « جرخ : يأ ؛ ٠١[ :فهكلا]

 لتق ميرحت يف « تاناويحلا نم اهريغ مكح نع اهجورخل ؛ كلذب ةروكذملا تفصوو

 : ىلاعت هلوقل ؛ هلكأ لح يف تاناويحلا نم اهريغ نع اهجورخل : ليقو « اهل مرحلا

 لاق ؛ ًاقسف لكؤي ال ام ىمسف « [140:ماعنألا] هب هللا ريغل لهأ ًاقسف وأ#

 ‹ ۱١١[ :ماعنألا] *قسفل هنإو هيلع هللا مسا رك ذي مل ام اولكأت الو# : ىلاعت

 ثالث هذهف . عافتنالا مدعو داسفإلاو ءاذيإلاب اهريغ مكح نع اهجورخل : ليقو

 ظ . سمخلا هذه لتق لح يف ءاملعلا اهجرختسا للع

o۲1 
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 هلتق زاج ام لك سمخلاب قحلأ لوألاب لاق نمف ؛ ىوتفلا لهأ فلتخا مث

 ‹ هلتق نع يهن ام الإ لكؤي ال ام لك قحلأ يناثلاب لاق نمو « مرحلا يف لالحلل
 . داسفإلا هنم لصحي امب قاحلإلا صخ ثلاثلاب لاق نمو , لوألا عماجي دق اذهو
 ؛ اهيلع ليلد ال للعلا هذه نأ ىفخي الو : تلق : «يرابلا حتف١» يف فنصملا لاق

 الإ ةيفنحلا تلاق هبو « قاحلإإلا مدع طوحألاو . اهب صوصنملا ريغل قاحلإلا دعبيف

 اوقحلأو « ةيبلكلا يف بلكلل هتكراشمل ؛ بئذلاو « ربخلا توبثل ؛ ةيحلا اوقحأ مهنأ

 .  اهريغ نم ىذألاو ناودعلاب أدتبا نم كلذب

 فرصت ىلإ رظنلاب يوق « ذؤم لك ىلإ ىذألا ىنعمب ةيدعتلاو : قيقد نبا لاق

 نع جورخلا وهو « قسفلاب ليلعتلاب ءامبإلا ةهج نم رهاظ هنإف ؛ سايقلا لهأ
 ةثالث ىلع اهقسف ريسفت ىف فلتخا دق هنأ ىفخي الو : تلق . ىهتنا . دحلا
 . هب قاحلإلا متي الف ؛ ءامإلاب ةلع اهنم دحاو نييعت متي الف ؛ تفرع امك لاوقأ

 يف نلتقُي» : ظفلب درو دقو « ىلوألاب لالحلل زاج مرحملل نهلتق زاج اذإو
 ‹ «(حانج نهلتق يف مرحلا ىلع سيل» : ظفل يفو « ملسم دنع «مرحلاو لحلا

 . ىلوألاب لحلا يفو « مرحلا يف مرحلا اهلتقي هنأ لدف

 يفن : ظفلبو « رمألا : ظفلب درو دقو , اهلتق لحب رابخإ ‹ «نلتقي» : هلوقو
 . ةحابإلا ىلع رمألا لمح ىلع لدف ؛ نهلتاق ىلع جرحلا ىفنو « حانجلا

 ةشئاع ثيدح نم ملسم دنع ديقو « بارغلا : ظفل ةياورلا هذه يف قلطأو
 ىلإ ثيدحلا ةمئأ ضعب بهذف« ضايب هنطب وأ هرهظ يف يذلا وهو ٠ «عقبألا»ب

 هذه ىف حدقلاو « ديقملا ىلع قلطملا لمح يف ةدعاقلا يهو . اذهب قلطملا دييقت

o۲ 
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 0 ا تا ا ا ورا ا ا ا ا وسو

 4 نسسيلذت الف ؛ عامسلاب يوارلا حرص هنأب . عوفدم يوارلا سيلدتو دودشلاب ةدايزلا

 : دودش الف ؛ ظفاح ةقث لدع نم ةدايز اهنأبو

 لكأي يذلا ريغصلا بارغلا جارخإ ىلع ءاملعلا قفتا دق : فنصملا لاق

 نم هأدع أم ىقبف؛ هلكأ زاوجب اوجتحا دفو « عرزلا بارع : هل لاقيو ٠ بحلا

 . عقب ألاب ًاقحلم نابرغلا

 ‹ روقعلا ريغ لتقي ال هنأ لدي روقعلاب هدييقتو « فورعملا وه ؛ بلكلاب دارملاو

 هريسفت ملسأ نب ! ديز نعو « دسألاب روقعلا بلكلا ريسفت ةريره يبأ نع لقنو

 مهفاخأو سانلا رقع ام لك : كلام لاقو ؛ ةصاخ بئذلا هنأ نايفس نعو « ةيحلاب

 نع لقنو « روقعلا بلكلا وه « بئذلاو دهفلاو رمنلاو دسألا : لثم ؛ مهيلع ادعو

 مهيلع طاس < « مهّللا» : ا هلوقب كلذل لدتساو ءروهمجلا لوق وهو ©« نايفس

 . مكاحلا هجرخأ « نسح ثیدح وهو . دس ألا هلتقف ؛ ¢ «كبالك نم ابلك

 وءمجتحا لو يبنلا نأ : e يضر ایف نبا نعو 8

 : (مرحم وهو « مجتحا لع يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 . (هيلع قفتم) ةنيدملاو ةكم نيب لبج ؛ يحل : هل لاقي لحم عادولا ةجح ىف كلذو

 ؛ ةجاحل ناك اذإ هريغو سأرلا يف عامجإ وهو « مرحملل ةماجحلا زاوج ىلع لد

 نإو ‹ هيلع ةيدف الف علقي مل نإو « قلحلا ةيدف هيلع ناك ايش رعشلا نم علق نإف

 ةمرحل ؛ رعش اهعم عطق نإ تمرح سأرلا يف تناك نإف ؛ رذع ريغل ةماجحلا تناك

 . ةيدف الو , روهمجلا دنع ةزئاج يهف هيف رعش ال عضوم يف تناك نإو « رعشلا عطق

 دقي
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 . ةيدفلا هيف بجي : ليقو « موق اههركو

 قلحلا نم مارحإلا تامرحم نأ يهو ةيعرش ةدعاق ىلع ثيدحلا هبن دقو
 قلح ىلإ جاتحا نمف « ةيدفلا هيلعو ةجاحلل حابت  امهوحنو ديصلا لتقو
 هيلعو « ةيدفلا هتمزلو كلذ هل حيبأ « درب وأ رح . الثم هصيمق سبل وأ « هسأر
 ١95[ : ةرقبلا] 1 «هسأر نم ىذأ هب وأ اضیرم مكنم ناك نمف# : ىلاعت هلوق لد
 وو تيدا ةيدفلا ردق نيبو « ةيآلا

 للا لوسر ىلإ إ تلمح : لاق هنع هللا يضر ةرْجُع نب بعک نعو -

 ىرأ تک ام» : لاقف « يهْجو ىلع ٌرئانتي ٌلْمَقلاو َمّلسو هلآو هيلع هللا ىَلص

 وأ « ماي ةثالث مصق» : لاق ال : تلق « «؟ةاش جتا « ىرأ ام كب غلب عجولا

 . هيلع قفتم . e نيكاسم َةّنس معْطأ

 . ءارلابو ميجلا نوكسو ةلمهملا مضب : (هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نعو)
 ىدحإ ةنس ةنيدملاب تامو < ةفوكل لزن «راصنألا فيلح ليلج يباحص بعكو
 9 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ) ةغيصلا ريغم : (تلمُح : لاق) نيسمخو
 أ ؛ ةزمهلا مضب : (ىرأ تنك ام» : لاقف « يهجو ىلع رثانتي لمقلاو ملسو

 : تلق « «؟ةاش دجتأ) ةب دؤرلا نم ةزمهلا حتفب : (ىرأ ام كب غلب عجولا) نظأ

 فد نكس كلا نيكاسم ةّنسم معطأ وأ « مايأ ةثالث مُصف» : لاق ءال

 ‹ ةيبيدحلاب ال هللا لوسر يب رم : يراخبلل ةياور يفو : : (هيلع قفتم . 00
 قلحاف» :لاق «معن : تلق ؟كّماوه كيذؤتأ» : لاقف ًالمق تفاهتي يسأرو

 مكنم ناك نمف : ةيآلا هذه يف تلزن : لاقف : هيفو , ثيدحلا « «كسأر

or 
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 س م اس س ا ےہ

 ةيآلا ۱۹١] : ةرقبلا] # هسأر نم ىذأ هب وأ اقوم

 نيعونلا ىلع كسنلا يدقت بجي هنأ هرهاظو « ةديدع ظافلأب ثيدحلا يور دقو

 يف ريخم هنأ ثيدحلا تاياور رئاسو ةميركلا e اذإ نيرخآلا

 ابعك كو يبنلا ريخ : تارافكلا باب لوأ يف يراخبلا لاق اذلو ؛ اعيمج ثالثلا

 نب بعك نع « ىليل يبأ نبا نع« ياو اخرا ا ةيدفلا ي
 تئش نإو « ةكيسن كسناف تئش نإ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : ةرجع

 . عامجإ رييختلا نأ رهاظلاو « ثيدحلا (معطأف تئش تئش نإو؛ , مايأ ةثالث 9

 يبا نع ىوري ام الإ ‹ هرهاظب ءاملعلا ريهامج ذخأ « «عاص فصن» : هلوقو

 . اهريغ نم عاصو ةطنح نم عاص فصن هنأ : يروثلاو ةفينح

 ال هلوسر ىلع هللا حتف امل : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو 1

 نإ» : لاق مث« هيلع ىنثأو هللا دمحف« سانلا ىف 20 لو هللا لوسر ماق ء ةكم
 لقيط

 دحأل لحت مل اهنإو « نينمؤملاو ُهلوُمر اهيلع طلسو ليفلا ةكم نع سّبَح هللا
 الف ؛ يدْعَب دحأل ّلحَت نل اهنإو « راهن نم ةعاس ىل تلحأ امّنإو « ىلبق ناك

 هل لتق نمو ‹ دش الإ اهُتطقاس حت الو , اهكؤش ىلَتْخُي الو « اهدّيِص ُرْفَنُي

 هلعجن انإف « هللا لوسر اي رخذإلا الإ : سابعلا لاقف ‹ «نيرظتلا ريخب وهف يتق

 . هيلع قفتم . «رخذإللا الإ» : لاقف . انتويبو انروبق ىف

 هل هلوسر ىلع هللا حتف امل : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ل هللا لوسر ماق) فورعملا هنأل هقلطأو « ةكم حتف هب دارأ

 هللا نإ» : لاق مث« هيلع ىنثأو هللا دمحف) حتفلا ىناث همايق ناكو « ًابطاخ

 ه

 مح
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 يهو « مهيلع اهب ىلاعت هللا نم يتلا ةنملاب مهل ًافيرعت : (ليفلا ةكم نع سبح
 ةونع اهوحتفف : (نينمؤملاو هلوسر اهيلع طلسو) نآرقلا يف ذ ةروكذم ةفورعم ةصق

 ةعاس ىه : (راهن نم ةعاس يل تلحأ امنإو يلبق ناك دحأل ّلحت مل اهنإو)

 لوهجملل ءانبلاب : (رفَتُي الف ؛ يدْعَب دحأل لحت نل اهنإو) اهايإ هلوخد
 الاب: لخت الوز ترم نع حت الربح هحعزي ال يأ : (هديض)
 لحت الو) عطقيو ذخؤي ال : يأ : (اهكؤش) ًاضيأ لوهجملل ينبم ةمجعلا
 اهل فرعم : يأ : (دشنمل الإ) ةياور يف ظفللا اذهب وهو « اهتطقل : يأ : (اهتطقاس
 امإ : («نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نمو) دشان : اهبلاطو «دشنم : هل لاقي

 رسكب : (هللا لوسر ايرخذإلا الإ : سابعلا لاقف) لتاقلا لتق وأ « ةيدلا ذخأ
 ب سس e ع سيما نإ رار يبل
 . (هيلع قفتم . «رخذإلا الإ» : لاقف . انتويبو انروبق يف هلعجن انإف) ةحئارلا

 « «اهيلع طّلس» : هلوقو « «لحت مل» : هلوقل ؛ ةونع ةكم حتف نأ ىلع ليلد هيف

 . ريهامجلا كلذ ىلعو . «لحن ال» : هلوقو

 امك نيفاغلا ىلع اهمسقي مل كلي هنأل ؛ ًاحلص تحتف اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو
 نع مهناصو ؛ ءاقلطلا مهلعجو ةكم لهأ ىلع نم يي هنأب هنع بيجأو « ريخ مسق

 . هتريشعو هتبارق ىلع هنم الاضفإ ؛ لاومألا مانتغاو ‹ ةيرذلاو ءاسنلل يبسلاو لتقلا

 م : يدرواملا لاق , ةكمب قْدكَي هدعب دحأل لاتقلا لحي ال هنأ ىلع ليلد هيفو

 ةفئاط تلاقو ء لدعلا لهآ ىلع اوخ نإو . هلهأ براحي ال هنأ مرحلا صئاصخ

 .  فالخ ةلأسملا يفو « هزاوجب
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۱ هب قلعتي امو « مارحإلا باب 5 ۰ جحلا باتک ۔ ٦

 ت ہہ ا وها ر ا و

 يصتقي ثيدحلا رهاظ : يبطرقلا لاق« رهاظلا وه اهيف لاتقلا يرحو

 اوناك ةكم لهأ نأ عم « هل حيبأ يذلا كلذ نع هراذتعال ؛ لاتقلاب غلي هصيصخت

 ‹ هنم هلهأ جارخإو « مارحلا دجسملا نع مهدصل ؛ لاتقلل نيقحتسم كاذ ْدِ

 لوقلا دكأتي : ديعلا قيقد نبا لاق ؛ ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هب لاقو « مهرفكو

 ‹ هريغل هيف نذؤي ملو « غلي ىبنلل هيف نوذأملا نأ ىلع لد ثيدحلا نأب يرحتلاب

 هلا نإ : اولوقف « وَ هللا لوسر لاتقل ذحأ صخرت نإف» : كلي هلوق هديؤيو

 . لَو هصئاصخ نم اهيف لاتقلا لح نأ لدف « «مكل نذأي ملو « هلوسرل نذأ

 , اهكوش عطق ميرحت ىلعو « هلتق ميرحت ىلوألابو « اهديص ريفنت ميرحت ىلع لدو

 زاوج ىلإ يعفاشلا بهذ هنأ بجعلا نمو « ىلوألاب يذؤي ال ام عطق ميرحت ديفيو

 مهنمو « هريغ ةعامج هزاجأو « روث وبأ هنع هلقن امك رجشلا عورف نم كوشلا عطق

 . ةيذألا وه قساوفلا لتق ةلع نأ ىلع ليلد مقي مل

 . ةداعلا يف نويمدآلا اهتبني مل يتلا اهراجشأ عطق ميرحت ىلع ءاملعلا قفتاو

 ‹ شيشحلا وهف سبي اذإف ؛ ًالكلا نم بطرلا وهو « اهالخ عطق ميرحت ىلعو

 . زاوحلا ىلع روهمجلا : ىبطرقلا لاقف « نويمدآلا هتبني اميف اوفلتخاو

 صاخ وهو . اهكلمتي الو « ًادبأ اهب فّرعُي نمل الإ اهتطقل لحت ال اهنأ دافأو

 ‹ ةنس اهب فيرعتلا دعب « كلمتلا ةينب اهطقتلي نأ زوجيف اهريغ اّمأو « ةكم ةطقلب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةطقللا باب ىف ةلأسملا ىف فالخلا ركذ ىتأيو
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 ديز نب هللا دبع ثيدح هب قلعتي امو « مارحإلا بايد: ظ جحلا بناتك ٦
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 رايخلا نأ ىلع ليلد , «نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نمو» : هلوق يفو

 . تايانجلا باب يف كلذ يف فالخلا يتأيو « يلولل

 . دحللا ىلع لعبت ىتلا ةراجحلا للخ هب سن : يأ ؛ انروبق يف هلعجن : هلوقو

 . فوقسلا ىلع بشخلا نيب اميف لعجي كلذك تويبلا يفو
 ملع امل هنم داهتجا هنأ لمتحيو « طلب هيلإ ةعافش هنأ لمتحي سابعلا مالكو

 دقو  ةجاحلا هيلإ وعدت ام اذه : لوقي هنأك ؛ صيصختلا هبلاغ مومعلا نأ نم
 امإ هؤانثتساو . همالك مالسلاو ةالصلا هيلع ررقف جرحلا مدع ةعيرشلا نم دهع
 . راسو لاو هيلع نا ىلع نبدا پارا: یوا

 لح فا لوسر نأ ١ هنع هللا يضر مصاع نب ديز نب هللا دبع نعو 14۲

 َتْمّرَح ينإو . اهلْهأل اعدو ةكَم ٌمّرح ميهاربإ نإ : : لاق مّلسو هلآو هيلع هللا

 هب اعد ام يلثمب اهّددُمو اهعاص يف توعد ينإو « ةكم ٌميهاربإ مّرَح امك ةنيدملا

 . هيلع قفتم . (ةكم لهأل ميهاربإ

 اا اص نا لور اأ هنع هللا يضر مصاع نب ديز نب هللا دبع نعو)

 « «ةكم مرح هللا نإ» : ةياور يفو : (ةكم مرح ميهاربإ نإ» : لاق ملسو هلآو هيلع

 دابعلا ىلع مكحلا اذه رهظأ ميهاربإو اهتمرحب مكح هللا نأ دارملاف ؛ ةافانم الو
 نم هلهأ قزراو ًانمآ ًادلب اذه لعجا بر# : لاق ثيح : (اهلهأل اعدو)
 ملع يه : (ةنيدملا تمّرح ينإو) تايآلا نم اهريغو « [157 : ةرقبلا] ] 4تارمشلا
 امك) يه الإ اهظفل قالطإ دنع ردابتي الف ؛ اهيلإ رجاه يتلا وب هتنيدمل ةبلغلاب
 امهنأل امهب لاكي اميف : يأ : (اهدمو اهعاص يف توعد ينإو < ةكم ميهاربإ مرح

 نم دارملا : (هيلع قفتم . «ةكم لهأل ميهاربإ هب اعد ام يلثمب) نافورعم نالايكم
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 يلع ثيدح هب قلعتي امو « مارحإلا باب  ؛ جحلا باتك ۔ ٦

 . اهكوش دضعو « اهرجش عطقو  اهديص ميرحتو « [917 : نارمع لآ] «انمآ ناك هلخد

 : ةياور تحجرو « ةريثك ظافلأب هديدحت درو « فالخ ةنيدملا مرح ديدحت يفو

 اهيلع ةاورلا دراوتل ؛ «اهيتبال نيب ام»

 : قالي ئبّتلا لاق : لاق هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نعو 1
 . ملسُم هاور . «روث ىلإ ريع نيب ام مرح ةنيدملا»

 مرح ةنيدملا» : لي يبنلا لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو)

 اورو ىلا) دلا ج مارق: هع ا ةلمهلا :نعلاب نام

 , لاق ¢ ةنيدملاب لبج هنإ 9: «سوماقلا» يف ءار هرخأو واولا نوكسو ةثلثملاب روث 8 (ملسم

 روما دي نأ لوق امأو : لاق مث 4 ثيدحلا اله رکدو < حيحصلا ثيدحلا هيفو

 ےل ارث نأل ؛ دحأ ىلإ وكي ب نكسب 0

 ديا او ا ينو

 امك ؛ اهنافنتكي ناترح امهنأل «اهيتبال نيب ام» ثيدح ىفاني ال وهو . ىهتنا . فلس

 . نيتباللا : رسفي روثو ريع ثيدحف ؛ ةنيدملا نافنتكم روثو ريعو « «سوماقلا» ىف
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 رباج ثيدح - ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب -ه جحلا باتك ۔ ٦

 ةكم لوخدو ع ةفص ناب ه

 ثيدح رکذو « اهعوقو ةيفيكو « ةبترم اهب نايتإلاو كسانملا نابب هب دارأ

 ۴ اد دف ل

 ّجَح كي هللا لوسر نأ : اًمهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ْنَع 4

 : لاقف ء سيمُع تنب ءامسأ تدلوف « ةفيلحلا اذ انُيتَأ اذإ ىَّتح , ُهعم انْجَرَخَف

 مث دجسملا يف ا هللا لونښسز ىلصو . «يمرحأو ٍبوثب يرفشتساو يلستعا»
 رس

 كيبل» : ديحوتلاب لَه« ءاديبلا ىلع هب تّوتسا اذإ ىتح ‹ ءاوصقلا بكر

 ال ؛ كّلملاو كل ةمعنلاو محلا نإ ء كّْيِبَل كل كيرش ال كيبل . كيبل « مُهللا
 «ًاعبرأ ىشمو ًاثالث لمرف « نكُرلا ملتا « تْيبلا اَنْيَنَأ اذإ ىّتح ؛ «كل كيرش
 بابلا نم جرخ مث« هملتساف نكُرلا ىلإ | عجرو . ىلّصف ميهاربإ ماقم ىتأ مث

 لا رئاعش نم ةورملاو افّصلا نإ : ارق افّصلا نم اند املف افصلا ىلإ

 لبقتساف « تّيَبلا ىأر ىقح ءافصلا يقرف « «هب هلا ادب اج أدبأ" : ٠١۸[ : ةرقبلا]

 كلم ا هل ء هل كيرش ال ُهدْحو هللا الإ هلإ ال» : لاقو هرّبكو هللا حوف « ةلبقلا

 ٌهدْعَو َرجْنَأ ؛ هدحو هللا الإ هلإ ال ؛ ٌريدق ءيش لك ىلع وهو . دمحلا هلو

 لزن مث تارم ثالث كلذ نيب اعد مث دو نوفا مزهو « هدبع رصنو

 ىّتح « ىَعس يداولا نطب يف هامدق تّبصنا اذإ ىتح ؛ ةورملا ىلإ افصلا نم

 . افّصلا ىلع لعف امك ةورملا ىلع لعفف « ةورملا ىتأ ىتح ىشم ءاتدعص اذإ
 لوُسر بكرو ‹ ىنم ىلإ اوهجوت ةيورتلا موي ناك املف : هيفو ثيدحلا رك ذف

 : ًاليلق ثكم مث «َرْجَفْلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو َرهظلا اهب ىلَّصَف دي هللا
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 رباج ثيدح - ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ه جحلا باتك ۔ ٦

 هل تبرض دق دق ةّبقلا دجوف « َةفَرَع ىتأ ىّنح ٌراجأف « سمّشلا تَعَلَط ىّنح

 ىتأف « هل َتَّلحُرَف ءاوصقلاب رمأ « سمّشلا تغاز اذإ ىّتح ؛ اهب لزنف « ةرمنب
 ىلصُف ًماقأ مث ؛ رْهَظلا ىلَصَف ماق مث «َنّذَأ مث « ساّنلا بطَخَف يداولا نطب

 هتقان نطب لعجف ٠ فقوملا ىتأ ىتح بكر مث « ًاثيش امهنيب ّلَّصُي ملو , رع
 ملف « ةلّبقلا لبقتساو « هّيدي نيب ةاشملا لّْبَح لَعجو « تاَرَخّصلا ىلإ ءاوصقلا
 باغ ىح . ًاليلق ةرفّصلا تبهذو ؛ ُسْمشلا تبرغ ىح .ًافقاو لري
 ُكرْوَم بيصْيل اهسأر نإ ىّتح ؛ مامرلا ؛ ءاوصقلل قتش دقو « عفدو . ْصْرَقلا

 ىتأ املكو « «ةنيكسلا « ةّئيكسلا سالا اهُيأ» : ىنمُيلا هديب لوقيو « هلْخَر

 ىلصف ةفلدزملا ىتأ ىّتح « دعت ىّتح «ًاليلق اهل ىخْرَأ  لابحلا نم ًالْبَح

 مث ءائيش امُهَنيب ْحّبسي ملو « نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب

 . ةماقإو ناذأب حبّصلا هل نيبت نيح رجفلا ىلّصَف رجلا علط ىّتح عجطضا

 ملف لهو رّبكو اعدف ةلّبقلا لبقتساف ؛ مارحلا رعشملا ىتأ ىّتح بکر مث

e EYنط یتا یخ 1 و  

 ةرمسجلا ىلع جرت يتلا ىطْسْولا قيرطلا كلس مث « ال يلق َكرَحَن رحف رست

 ٌرّبكي « تاّيَصَح عْبَسب اهاَمرف ؛ ةرجشلا دنع يتلا ةرْمجلا ىتأ ىح « ىربكلا
 ؛ يداولا نطب نم ىمر ؛ فذخلا ىصح لثم ة ةاصح لك ؛ اهنم ة ةاصح لك عم

 تيبلا ىلإ ضافأف قل هللا لوسر بكر مث .رحنف رحنملا ىلإ فرصا مث
 . الّوطُم ملسُم اور . َرْهظلا ةكمب ىلصف

 ربع : (جح قلي هللا لوسر نأ : اًمُهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع)
 نب يلع نب دمحم هنع هلأس نيح ؛ جحلا يضقت دعب كلذ ىور هنأل يضاملاب
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 رباج ثيدح ۔ ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص بابه جحلا باتك ۔ ٦

 اذإ ىتح) ةنيدملا نم : يأ : (هعم انجرخف) «ملسم حيحصا) ىف امك ؛ نيسحلا

 يبأ ةأرما ريغصتلا ةغيصب : (سيمع تنب ءامسأ تدلوف « ةفيلحلا اذ انيتأ

 يلستغا») غي يبنلا : يأ :(لاقف) ركب نبأ نع دمحم : ينعي ؛ ركب

 ةأرملا لش : وه « ءار مث ءافف ةثلثم ءاثف ةيقوف ةانثمف ةلمهم نيسب : (يرفشتساو

 اهيفرط دشتو « مدلا لحم يف اهلعجت ةضيرع ةقرخ ذخأت مث « ايش اهطسو ىلع
 نایب : (بوشب) هلوقو ‹ اهطسو ىف هتدش يذلا كلذ ىلإ اهمادق نمو اهئارو نم

 ىلصو) مارحإلا دقع ةحص سافنلا عنم ال هنأ : هيف («يمرحأو) هب رفثتست ام

 ‹ «ملسم حرش ىف يوونلا هركذ اذك « رجفلا ةالص : يأ : ( هلي هللا لوسر

 لو 0 هنأل ؛ ىلوألا وهو « رهظلا ةالص اهنأ : «يوبنلا يدهلا» ىف يذلاو

 « دجسملا يف) اهدعب رفاسو « رهظلا يه ةسماخلا ؛ ةفيلحلا يذب تاولص سمح

 مضب : ليقو - ةدودم فلأف واوف ةلمهم داصف فاقلا حتفب : (ءاوصقلا بكر مث

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتقانل بقل هلاق نم ئطُخخو روصقم فاقلا
 هتوص عفر : (لهأ) لحم مسا : (ءاديبلا ىلع هب توتسا اذإ ىتح) ملسو

 ال كيبل , كيّبَل َمُهّللا كيبل») هلوقب هدحو هلل ةيبلتلا دارفإ : يأ : (ديحوتلاب)
 هكلمت « كل وه ًاكيرش الإ : ةيبلتلا ىف ديزت ةيلهاجلا تناكو : (كيبل كل كيرش
 ليلعتلا وهو « دحاو ىنعملاو اهرسكو ةزمهلا حتفب :(دمحلا نإ) كلم امو

 : (نكرلا ملتسا تيبلا انيتأ اذإ ىتح ؛ «كل كيرش ال « كلملاو كل ةمعنلاو)

 بلغ دق هنأل ؛ هيلع نكرلا قلطأو , دوسألا رجحلا هب دارأو « هديب هحسم : يأ

 الورهم هيشم يف عرسأ : يأ ؛تيبلاب هفاوط يف : يأ : (لمرف) يناميلا ىلع
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 رباج ثيدح - ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه جحلا باتك 5

 يتعكر : (ىلصف ميهاربإ ماقم ىتأ مث  ًاعبرأ ىشمو) تارم : يأ : (اثالث)
 مرحلا باب : يأ : (بابلا نم جرخ مث , هملتساف نكرلا ىلإ عجرو) فاوطلا

 نم ةورملاو افصلا نإ# : أرق افصلا نم) برق : يأ : (اند املف ءافصلا ىلإ)

 ع (هب هللا أدب امب) ىعسلا ىف ذخألا ىف : (ًأدبأ» : ٠١۸[ : ةرقبلا] هللا رئاعش

 هللا دحوف « ةلبقلا ياو تيلا یار یت ءافصلا) فاقلا حتفب : (يقرت

 كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال» : لاقو) هلوقب كلذ نيبو : (هربكو

 : (هدعو زجنأ ؛ هدحو هللا الإ هلإ ال ؛ ريدق ءيش لك ىلع وهو . دمحلا هلو

 موي يف : (بازحألا مزهو) هسفن هب ديري : (هدبع رصنو) نيدلل ىلاعت هراهظإب
 امك ؛ مهمازهنال ببس الو « نييمدآلا لاتق ريغ نم : يأ : («هدحو) قدنخل ا

 : [4 :بازحألا] «اهورت مل ادونجو احير مهيلع انلسرأف# : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ

 اعد مث) مهمزه هنإف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هبرحل بزحت نم لك : دارملا وأ
 : (افصلا نم لزن مث) اثالث روكذملا ركذلا ررك هنأ لد : (تارم ثالث كلذ نيب

 لاق : (ىعس « يداولا نطب يف هامدق تبصنا اذإ ىتح « ةورملا ىلإ] اتم

 ناني ف زرا صا ا یر ایس ديل ايل ا فارع
a i 

 نطب نم : (اتدعص اذإ ىتح) «ننحيحصلا نيب هب عمجلا» يف يديمحلا اهركذ

 نم : (افصلا ىلع لعف امك ةورملا ىلع لعفف ؛ ةورملا ىتأ ىتح ىشم) يداول
 ‹ همامتب : (ثيدحلا) رباج : يأ : (ركذف) ركذ ام رخآ ىلإ ةلبقلا هلابقتسا

 موي ناك املف) ثيدحلا ىف : يأ : (هيفو) ةجاحلا لحم ىلع فنصملا رصتقاو

 يمس ؛ ةجحلا يذ رهش نم نماثلا وهو « ءارف ةيقوفلا ةانثملا حتفب : (ةيورتلا
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 رباج ثيدح - ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه جحلا باتك ١

 بكرو ‹ ىنم ىلإ اوهجوت) ءام ةفرعب نكي ملذإ ؛ هيف نوورتي مهنأل كلذب
 مث .رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا اهب ىلصف يدك هللا لوسر

 ىتح) رجفلا ةالص دعب : يأ : (اليلق) ثبل : ةثلثم مث « فاكلا حتفب : (ثكم

 ىتأ ىتسح) اهب فقي ملو « ةفلدزملا زواج : يأ : (زاجأف « سمشلا تعلط

 دق) ةريغص ةميخ : (ةبقلا دجوف) ليلدب لخد هنأ ال اهنم برق : يأ : (ةفرع

 لزنف) فورعم لحم : ثينأت ءاتف ءارف ميملا رسكو نونلا حتفب : (ةرمنب هل تبرض

 ءاوصقلاب رمأ ء. سمشلا تغاز اذإ ىتح) تافرع نم تسيل ةرمغ نإف : (اهب

 ىتأف) اهلحر اهيلع عضو : يأ ؛ ةلمهملا ءاح لا ففخم ةغيص ريغم : (هل تلحرف

 ‹ رهظلا ينصف ماقأ مث نذأ مث« سانلا بطخف) ةفرع يداو : (يداولا نطب

 بكر مث « ائیش امهنيب لصي ملو) ناذأ ريغ نم ًاعمج : يا الب ۳

 لعجو « تارخصلا ىلإ ءاوصقلا هتقان نطب لعجف فقوملا ىتأ ىتح

 ةنكاس وأ ةحوتفم امإ « ةدحوملاو ةلمهملا ءاحلاو ميجلاب ناطبض هيف : (لبح

 ‹ لمرلا يف هنوكلسي يذلا مهقيرطب هرسفو « «ةياهنلا» يف هركذ اهبو : (ةاشملا)

 هيد نين): لفرلا ل اه مهيشم يف مهعمتجمو مهفص دارأ : ليقو

 ةرفصلا تبهذو ؛ سمشلا تبرغ ىّشح .افقاو لزي ملف« ل

 e یا مام حرش# يف لق (صرقلا يسحب

 IR يوي وو كابا واو

 كلذ لازأف « صرقلا مظعم بيغم ىلع ًازاجم قلطت دق هذه نإف ؛ ةرفصلا تبهذو

 مض : نونلا فيفختب : (قنش دقو « عفدو) صرقلا باغ ىتح : هلوقب لامتحالا
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 رباج ثيدح ۔ ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ه جحلا باتك - ٦

 رسكو ميملا حتفب : (كروم بيصيل اهسأر نإ ىتح ؛ مامزلا ءاوصقلل) قيضو

 اهيأ») الئاق اهب ريشي : يأ : (ىنميلا هديب لوقيو) بوكرلا نم لم اذإ ؛ لحرلا
 نم البح ىتأ املكو) اومزلا : يأ ؛ بصنلاب : («ةنيكسلا « ةنيكسلا : سانلا

 هنم لاط ام : لمرلا لبحو « لمرلا لابح نم ةدحوملا نوكسو ةلمهملاب : (لابحلا

 دعص : لاقي ؛ اهمضو ةانثملا حتفب : (دغصت ىتح «اليلق اهل ىخرأ) مخضو

 ‹ نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ ىتح) دعصأو

 eT عجطضا مث ) ةلفان : أ COD لصي مل : يأ : (حبسي ملو

 تس« بكر مث ب ةماقإو ناذأب حبلا هل نيبت نخ رجفلا يلصف» ‹ رجفلا علط

 000 ف : هل لاقي ؛ ا کک یت

 نأ لبق عندنا يلب اراقسإ ؛ جا رسكي :( (ادج) رمل ىا : (رفسأ یقح

 a وول

 ةيمر رادقم ةفاسم كلذو ؛ يشملا ىف عرستل هتبادل كرح : يأ : (ًاليلق كرحف)

 تافرع ىلإ اهيف بهذ يتلا قيرطلا ريغ يهو : (ىطسولا قيرطلا كلس مث) رجح
 ةرمجلا ىتأ ىت ىتح) ةبقعلا ةرمج يهو : (ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت يتلا)

 ىصحلا عمتجم مسا : ةرمجلاو « اهنم تسيلو ىنمل دح يهو : (ةرجشلا دنع يتلا

 اهامرف) اوعمتجا اذإ نالف ونب رمجأ : لاق ياللا عامتجال ؛ ؛ كلذب تمس

 : (فذخلا ىصح لثم ةاصح لك ؛ اهنم ةاصح لك عم رّبكُي « تايصح عبسب
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 رباج ثيدح ۔_ ٤ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب 5 جملا باتك ۔ ٦

 فرصنا مث) يمرلا لخ نایب (يداولا نطب نم ىمر) ءالقابلا ةبح لثم هردقو

 ةكمب ىلصف تيبلا ىلإ ضافأف 0 ب هللا لوسر بكر مث« .رحنف رحنملا ىلإ

 ىف + ةضافإلا فاوط هب فاطق تيبلا ىلإ ضافأف : يأ ؛ فذح هيف : (رهظلا

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنأ :رمع نبا ثيدح هضراعي اذهو ‹ رهظلا ىلص

 هباحصأب هداعأ مث « ةكمب ىلص هنأب امهنيب عمجو « ىنمب رحنلا موي رهظلا ىلص

 تادايز هيفو : (ًالوطم ملسم هاور) هفلخ ةعامجلا لضف اولانيل ؛ ىنمب ةعامج
 . انه ةجاحلا لحم ىلع رصتقاو « فنصملا اهفذح

 نم سئافنو « دئاوفلا نم لمج ىلع لمتشم ميظع ثيدح اذه نأ ملعاو

 هقفلا نم هيف ام ىلع سانلا ملكت دق : ضايع يضاقلا لاق ؛ دعاوقلا تامهم

 SRE واما

 ؛ بوجولا ةجح يف ي
 يف لاعفألاو « هب هللا رمأ يذلا ا ا يف هلاعفأ نأ : امهدحأ :

 ينعاوذخ» : هك هلوق : يناثلاو « بوجولا ىلع لو بوجولا نايب

 . ليلدلا هيلعف « ةجحلا يف هلاعفأ نم نم ءيش بوجو مدع ىعدا نمف « «مککسانم

 : هلئالدو هدئاوف نم «رصتخلا» هلمتحي ام ركذنلو

 ‹ ىلوألاب امهريغلو « ضئاحلاو ءاسفنلل ةنس مارحإلا لسغ نأ ىلع ةلالد هيفف

 مارحإلا نوكي نأو « امهمارحإ ةحص ىلعو « ءاسفنلاو ضئاحلا رافثتسا ىلعو

 ءامهدعب لهأ نيتللا نيتعكرلا نإ : ليق دق هنإف ؛ لفن وأ «٠ ضرف ةالص بيقع
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 رباج ثیدح 4 E جا a بايع ملا باكا

 ىلع راصتقالا بحتسيو : ءاملعلا لاق « ةيبلتلاب هتوص عفري هنأو « رجفلا ةضيرف

 اتل هنع هللا يضر رمع داز دقف ؛ سأب الف داز ولف « اک ي

 هللا يضر رمع نباو « كيلإ ابوغرمو كنم ًابوهرم كيبل « نسحلا لضفلاو ا

 يضر سنأو « لمعلاو كيلإ ءابغرلاو « كيديب ريخلاو « كيدعسو كيبل : اًمهنع

TE۰  

 نكرلا ملتسي نأو « مودقلا فاوط فوطيل ةكم الوأ مودقلا جاحلل يغبني هنأو

 عم يشملا عارسإ : لمرلاو « لوألا طاوشألا ةثالثلا ىف لمري مث « هفاوط لبق

 هفاوط مامت دعب يتأي هنأو « هتداع ىلع ًاعبرأ يشي مث « ببخلا وهو « اطخلا براقت

 مث « ٠١١[ :ةرقبلا] (ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو# : ولتيو ميهاربإ ماقم

 يغبني هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ؛ نيتعكر يلصيو تيبلا نيبو هنيب ماقملا لعجي

 ؛ اوفلتخاو « فاوطلا يتعكر ماقملا فلخ ىلصي نأ تيبلاب فاط اذإ فئاط لكل

 ؛ اتبجو « ًابجاو فاوطلا ناك نإ : ليقو « بوجولاب ليقف ؟ال مأ ناتبجاو امه له

 : ليقف ؟هريغ ىف نائزجي وأ« ًامتح ميهاربإ ماقم فلخ نابجي لهو « ةنسف الإو

 دجسملا يف وأ ءرجحلا ىف امهالص ولو . هفلخ نابدني : ليقو « هفلخ نابجي

 . ةليضفلا هتتافو زاج ‹ ةكم نم لحم يأ ىف وأ « مارحلا

 اهدعب ةيناثلاو « نورفاكلا ةحتافلا دعب ىلوألا ىف امهيف ةءارقلا يف دروو

 . ملسم هاور . دمصلا

 دنع هلعف امك ‹دجسملا نم جورخلا دنع مالتسالا هل عرشي هنأ ىلع لدو

 افصلاب أدبيو « فاوطلا دعب ىعسي هنأو « ةنس مالتسالا نأ اوقفتاو « لوخدلا
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 رباج ثيدح - 4 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب 5 ظ جحلا باتك "5

 وعديو « ركذلا اذهب ىلاعت هللا ركذيو ةلبقلا البقتسم فقيو « هالعأ ىلإ ىقريو
 ؛ ىعس « يداولا نطب ىف هامدق تنا اذإ ىتح : «أطوملا» ىفو « تارم ثالث

 يف لمري هنأ : «أطوملا» ةياور تدق طقس قاسم ار هنا لا دقو

 ةعبسلا نم ةرم لك يف عورشم وهو . نيليملا نيب : هل لاقي يذلا وهو ؛ يداولا نطب

 . تيبلاب مودقلا فاوط يف امك لوألا ةثالثلا يف ال , طاوشألا

 كلذ مامتبو ؛ وعديو ركذيو « افصلا ىلع ىقر امك ةورملا ىلع ًاضيأ ىقري هنأو
 مهرمأ نيذلا ةباحصلا لعف اذكهو « ًالالح راص  رصق وأ « قلح نإف ؛ هترمع متت

 ( . ةرمعلا ىلإ جحلا خسفب هي

 يف مث « همارحإ ىلع ىقبيو ‹ رصقي الو « قلحي ال هنإف . ًانراق ناك نم امأو
  هترمع نم لح نم « جحلا دارأ نم مرحي  ةجحلا يذ نماث وهو  ةيورتلا موي

 اوهجوت ةيورتلا موي ناك املف : رباج لاق امك « ىنم ىلإ ًانراق ناك نمو وه علطيو

 راص دق ناك نمو « هجح مامتل همارحإ ىلع ايقاب ناك نم هجوت : يأ ؛ ىنم ىلإ
 . ًابكار اهيلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هجوتو « ىنم ىلإ هجوتو « مرحأ « ًالالح

 ظ . سمخلا تاولصلا ىلصو اهب لزنف
 هيفو « ًاضيأ قيرطلا ىفو « نطاوملا كلت يف يشملا نم لضفأ بوكرلا نأ هيفو

 . لك هلعف ةيلضفألا ليلدو ؛ فالخ

 يهو « ةليللا هذه اهب تيبي نأو « سمدلا تاولصلا ىنمب يلصي نأ ةنسلا نأو

 دعب الإ ىنم نم ةفرع موي اوجرخي الأ ةنسلا نأو « ةجحلا يذ نم عساتلا ةليل

 و ا
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 رباج ثیدح 6 ةخم لوخدو جلا تش كاع فا د جلا ناک ٦

 رهظلا اولصي نأو . سمشلا لاوز دعب الإ تافرع اولخدي الأ ةنسلا نأو

 ا كورلا حاربت ربا ير سريع ا تافرعب ًاعمج رصعلاو
 . ائيش امهنيب ىلصي الأو « نيتالصلا دعب الإ فقوملا ىلإ

 عبرألا ىدحإ هذهو « نيرصعلا ةالص لبق سانلا مامإلا بطخي نأ ةنسلا نأو

 دعب ةبعكلا دنع بطخي ةجحلا يذ نم عباسلا موي ةيناثلاو « ةنونسملا بطخلا

 نم يناثلا مويلا وهو ؛ لوألا رفنلا موي ةعبارلاو « رحنلا موي ةثلاثلاو ء رهظلا ةالص

 . هرخآ ىلإ . . . فقوملا ىتأ ىتح بكر مث : ةياور يفو « قيرشتلا مايأ

 بادأو ننس

 فقرا نأ او نالا ندا د دس فرا ىلإ ناهذلا هي نا
 لفسأ يف تاشرتفم تارخص يهو تارخصلا دنع فقي نأ اهنمو « لضفأ ًابكار

 يف ةلبقلا لابقتسا اهنمو «  تافرع ضرأ طسوب يذلا لبجلا وهو  ةمحرلا لبج

 ؛ ًايعاد هفوقو يف نوكيو سمشلا بيغت ىَتح فقوملا يف ىقبي هنأ اهنمو « فوقولا
 هيدي ًاعفار هئاعد ىف ناكو « لجو زع هللا وعدي ًابكار 5 ىلع فقو چ هنإف

 : فقوملا يف هئاعد نم ركذو ؛ ةفرع موي ءاعد ءاعدلا ريخ نأ مهربخأو « هردص ىلإ

 يكسنو يتالص كل مهللا « لوقن امي اريخو لوقن يذلاك دمحلا كل مهللا»

 باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا « يثارت كلو يبآم كيلإو « يتاثو يايحمو

 ءيجت ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا ءرمألا تاتشو ءردصلا ساوسوو «ربقلا

 لاب سلا نوع قع العب مفدي نأ اهتعوينمرفلا كذا هيرلا هب
 اذإ الإ ‹ يشملا يف عرسي الئل هبوكرم مامز مضيو « اعاطم ناك نإ سانلا اهب رمأيو
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 هس ل ل ب ا بم ع

 . هدوعص هبوكرم ىلع فخيل ؛ ًاليلق هاخرأ « لامرلا لابح نم ًالبح ىتأ

  نيتماقإو دحاو ناذأب ًاعمج ءاشعلاو برغملا ىلصو « اهب لزن ةفلدزملا ىتأ اذإف
 : ليقو ٠ كسن هنأل : ليقف هببس ىف اوفلتخا امنإو « هيلع قفتم عمجلا اذهو
 . اعيش امهنيب ىلصي ال هنأو « نورفاسم مهنأ لجأل

 وهو « ةفلدزمب تيبملا : ةيوبن ننس هيف  رجفلا علط ىتح عجطضا مث : هلوقو
 هلعف اميف لصألاو ؟ةنس وأ « بجاو وه له اوفلتخا اغإ ٠ كسن هنأ ىلع عمجم

 مث « ةفلدزملاب حبصلا يلصي نأ ةنسلا نأو « تفرع امك بوجولا هتجح ىف كي

 نم هدنع فوقولاو  وعديو هب فقيف مارحلا رعشملا يتأيف كلذ دعب اهنم عفدي
 عرسيف رسحم نطب يتأيف « اغيلب ارافسإ رجفلا رافسإ دنع هنم عفدي مث ٠ كسانلا
 ةانألا يغبني الف ؛ ليفلا باحصأ ىلع هيف هللا بضغ لحم هنأل ؛ هيف ريسلا
 اهامرو يداولا نطبب لزن « ةبقعلا ةرمج يهو ةرمجلا ىتأ اذإف « هب ءاقبلا الو « هيف
 فرصني مث « ةاصح لك عم ربكي « ءالقابلا ةبحك ةاصح لك ؛ تايصح عبس
 هنإف . قلي وه اّمأو ؛ اهرحن ديري ةندب هدنع تناك نإ رحنيف رحنملا ىلإ كلذ دعب
 مالسلا هيلع ًايلع رمأف ةندب ةئام هعم ناكو « ةندب نسو انزلت ةفيرشلا هديب رحن

 : هل لاقي يذلا وهو « ةضافإلا فاوط فاطف ةكم ىلإ بكر مث ء اهيقاب رحنب

 امأو « ءاسنلا ءطو ىتح « مارحإلاب مرح ام لك هل لحي هدعب نمو « ةرايزلا فاوط
 .  ٠ ءاسنلا ادع ام هل لحي هنإف « فاوطلا اذه فطي ملو « ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ

 هلاعفأ نم ليلجلا ثيدحلا اذه اهدافأ يتلا بادآلاو ننسلا نم لمجلا هذهف .

 اذه هيلع لد ام ريثك يفو ؛ جحلا لامعأ ةيفيك نيبت « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 رباجو ةميزخ اثيدح 1459 1468 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ت جحلا باتك 5

 ‹ هبوجو مدعو هبوجو ىف « ريثك ءاملعلا نيب فالح  هانقس امم ب ليلجلا ثيدحلا

 مدعو « اعيش هنم كرت نإ ؛ جحلا ةحص ىفو « هموزل مدعو هكرتب مدلا موزل ىفو
 ؛ ثيدحلا هدافأ ام ىلع انرصتقاو « «حرشلا» يف كلذ ركذب لوط دقو . هتحص
 اوذخ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ لثتمملا وه هيلع لمتشا امب ىتآلاف

 . هلاوقأو هلاعفأ يف هب يدتقملاو « «مككسانم ينع

 هيلع هللا ىلص يبتلا نأ : ُهْنَع هللا يضر تباث نب ةمُْيَرمخ َنَعو - 14٥

 هناوضر هللا لأس « ةرمع وأ « جح يف هتيبلت نم عرف اذإ ناك مّلسو هلآو

 . فيعض دانسإب يعفاشلا هاور . راثلا نم هتمحرب ذاعتساو « ةنجلاو

 هلآو هيلع هللا ىلص ّىبتلا نأ : ُهْنَع هللا يضر تباث نب ةمّيَرَخ نعو)

 ؛ َةّنجلاو هناوضر هللا لأس « ةرمع وأ ء جح يف هتيبلت نم ٌعرف اذإ ناك ملسو

 ثيدحلا اذه طقس : (فيعض دانسإب ئعفاشلا ُهاور . راتلا نم هتمحرب ًداعتساو

 : هيف نأ هفعض هجوو ؛ هيلع ملكتي ملف « اهيلع انفقو ىتلا حراشلا ةخسن نم

 . هوفعض ؛ ىثيللا دقاو وبأ ةدئاز يبأ نب دمحم نب حلاص

 « مرح ا اهيبلي ةيبلت لك نم غارفلا دعب ءاعدلا بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلاو

 تقو ءاهتنا اهنم غارفلاب دارملا نأ لمتحيو « هوحنو ءاعدلا اذهب نيح يأ ىف

 . حضوأ لوألاو « ةبقعلا ةرمج يمر دنع وهو « اهتيعورشم

 انهه ترحنا : لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو ۹٦

 . فقؤم اهلك ةفرعو انه َتْفَقوو « مكلاحر يف اورحناف رَحْنَم اهلك ىّتمو
 . ْملسُم ءور . «فقْؤَم اهلك ٌعُمَجو انُهَه َْتْفَقَوَو

٥٥| 



 ةشئاع ثيدح _ "91/ ةكم لوخدو جحلا ةفص بابه جحلا باتك ۔ ٦

 ىنمو انهه ترحن» : أ

 . انهه تفقوو) لزنملا وهو ؛ لحر عمج : (مكلاحر يف اورحناف ءٌرَحنَم اهلك

 امن ةلباقملا لابحجلا ىلإ ةفرع يداو نع برخ ام ةفرع دحو : (فقوم اهلك ةفرعو

 دافأ : (ملسم هاور . «فقوم اهلك عمجو انهه تفقوو) رماع ينب نيتاسب يلي

 ثيح عمج الو « ةفرعب هفوقو الو « رحن ثيح هرحن دحأ ىلع نيعتي ال هنأ و

 هنإف ؛ ىنم عاقب نم ةعقب يأ يف اورحن ثيح مهيلع عسوم كلذ لب ؛ فقو

 تادايز هذهو ؛ أزجأ ءاوفقو عمجو ةفرع عاقب نم ةعقب يأ يفو « مهنع ئزجي

 فقي مل نم هعم جح نمل هريرقت هدافأ هلي ¿

 الو ‹ ىصحت ال مأ هعم جح هنأ مولعملا نم ذِإ ؛ هرحنم نم رحني ملو « هفقوم ىف

 | عتمتلاو نارقلا مد وه ىنم هلحم يذلا مدلاو « اذه هرحنو هفوقو ناكم اهل عستي

 امأو « ةكم هلحمف رمتعملا مزلي يذلا اًمأو « يدهلاب عوطتلاو داسفإلاو راصحإلاو

 فالخ كلذ ىفو « مرح ا مرحلا اهلحمف « تاءازجلا نم ةمزاللا ءامدلا رئاس

 . فورعم

 مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ّنَأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعو - 1

 . ِهْيَلَع فتم . اهلفْسُأ نم جرخو « اهالغَأ نم اًهَلَخَد ةكَم ىلإ ءاَج امل

 امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع َنَعو)

 رابخإ اذه : (ِهّيَلَع قفَتُم . اهلَفْسَأ نم جرخو « اهالغَأ نم اَهَلَخَد ةكَم ىلإ ءاَج
 : هل لاقي لحم نم اهلخد هنإف ؛ حتفلا ماع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوخد نع

 : ةالعملا ىلإ اهنم لزني يتلا ةينثلا يهو ؛ فرصنم ريغ ّدملاو فاكلا حتفب « ءادك

 ةالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

oo 



 ةشئاع ثيدح 5907/ ١ ةكم لوخدو جحلا ةفص بابه جحلا باتك ۔ ٦

 مث ‹ كلملا دبع مث « ةيواعم اهلهسف ىقترملا ةبعص تناكو « ةكم لهأ ةربقم

 ‹ ةئامينامثو نيرشع دودح يف ديؤملا رصم ناطلس نمز يف اهلك تلهس مث « يدهملا

 دنع ءرصقلاو فاكلا مضب ؛ ىدك : اهل لاقي ىلفسلا ةينثلا ىه ةكم لفسأو

 هلوخد هجوو « جرخاو مضو « لخداو حتفا : ةكم لهأ لوقيو ؛ ةكيبشلا باب

PRNملسأ ال : ني ايد وا ول  

 نايفس ابأ تركذف اعلا لاق .ًادبأ كاد نم ليخا ع ل لا اويل

 006 هلشنأف 2 (؟ناسح لاق 57-2 ا هللا لوسر لاق

 ءادك اهعلطم عقنلا ريثت 2 اهورت مل نإ ىتينب تمدع

 لاق ثيح نم اهولخدا» : لاقو ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص مسبتف

 . «(تاسح

 ثيح نم جورخلاو « هك لخد ثيح نم لوخدلا بابحتسا يف فلتخاو

 : ضعبلا لاقو « هيلع هقيرط نكي مل نم هيلإ لدعي هنأو « بحتسي : ليقف ؛ جرخ
 . كلذك نكي مل نمل بحتسي الف ؛ هقيرط ىلع ناك هنأل هب bl اف ا

 ب ڈر

 ىلع فرشت يتلا ايلعلا ةينثلا نأ ملعأ هللاو كلذ نوكي نأ هبشي : ةيميت نبا لاقو

 اهلبقتسيو ؛ اة دلبلا لآ ةهجو نم يتب هنإف ناسنإلا اهنم م لشد اذإ | «رباقلاو 7 (

eTف ب  RO 
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 سابع نباو رمع نبا اثيدح 5949و 598 . ةكم لوخدو جحلا ةفص باب - ه ١ جحلا باتك 5

 تاب الإ ةكم ٌمادّقي ال ناك ُهَنَأ : امنع هللا يضر رمُع نبأ نعو -

 : يبنلا نع كلذ ٌرك ذيو « لسَتْعيو حبصي ىّتح « ىَّوُط يذب

 ةليل : (تاب الإ ةكم مدقي ال ناك هنأ : اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 ىتح) ةكم سرق عضوم : نّونيو ءاطلا ةثلثم : «سوماقلا» يف : (یوط يذب) همودق

 . (هيلع قفتم) هلعف هنأ : يأ : ( غلي يبنلا نع كلذ رك ذيو « لستغيو حبصي

 . رثكألا لوق وهو « راهن ةكم لخخدي هنأو كلذ بابحتسا هيف
 الج يبنلاو ؛ ءاوس راهنلاو ليللا : مهريغو فلسلا نم ةعامج لاقو

 . اليل ةنارعجلا ةرمع يف ةكم

 . ةكم لوخدل لسغلا بابحتسا ىلع ةلالد هيفو

 دوسألا رَجَحلا ُلّبَقُي ناك هنأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 8

 ظ . ًافوقوم يقهّيبلاو « اعوفرم كاش اور هلع فيكي

 2 دجسيو دوسألا رجحلا ُلّبقُي ناك هنأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 يقرزألا هاور دقو « دمحأ هنسحو : (ًافوقوم يقهّيبلاو  ًاعوفرم مكاحلا اور . هيلع

 هيلعو ةيورتلا موي ءاج سابع نبا تيأر : لاق ؛ رفعج نب دابع نب دمحم ىلإ هدنسب

 .  ًاثالث - هيلع دجسو هلبق مث « هيلع دجسو رجحلا لبقف « هسأر الجرم « ةلح

 نامثع نب رفعج نع« يسلايطلا دواد يبأ ثيدح نم هدنسب ىلعي وبأ هاور

 : لاقو « هيلع دجسو رجحلا لّبق رفعج نب دابع نب دمحم تيأر : لاق يموزخلا

 رجحلا لبقي رمع تيأر : لاقو « هيلع دجسيو رجحلا لبقي سابع نبا يلاخ تيأر

ph وع 
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 رمع نباو سابع نبا ائيدح 7609 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ه جحلا باتك ۔ ٦

 . هلعفي ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاقو « هيلع دجسيو

 لوس ار: لاو همزتلاو رجحلا لبق 5 هنأ : E ا

 ا کا لقا ایک نک ا ؛ ًايفح كب للي هل

 ةثالث اوُلُمْري نأ مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص بتلا مُهرمأ : لاق ُهّنعو
 . هيلع قفتم ..نينكرلا نيب ام ًاعبزأ اوُشُْيو ء طاوش

 اسي ب نعد يسرا مهرمأ : لاق) سابع نبا : يأ : (هنعو)

1 

 أ

 ميملا مضب : (اولّمري نأ) ءاضقلا ةرمع ىف ةكم هعم اومدق نيذلا هباحصأ : يأ

 نيتك رلا 55 اعيرأ اوشميو) فاوطلا يف اهيف نولورهي : يأ : (طاوشأ ةثالث)

 فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك هنأ : امُهنع هللا يضر رَّمُع نبا نعو ١
 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر تيأر : ةياور يفو . اعبزأ ىشمو ًاثالث بح لوألا

 ةثالث ىعسي هنإف ء مقي ام وأ ةرَْعلا وأ « جحلا يف فاط اذإ مّلسو هلآو

 . امهيلع قفتم . ةعبرأ يشميو تيبلاب فاوطأ

 لّوألا فاوطلا تيبلاب فاط اذإ ناك ُهَنأ : اًمهنع هللا يضر رَمُع نبا نعو)

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر تأ : ةياور يفو . اعبْزأ ىشمو ًاثالث بَ .

 فكازطأ ةثالث ىعسي هنإف « مدْقِي ام لوا ةرّمُعلا وأ . جحلا يف فاط اذإ مّلسو

 نبا هاور ام هتمكح هجوو كلذ لصأو : (امهيلع قفتم . ةغبرأ ىشفو تيان

 مدقي هنإ : نوكرشملا لاقف « ةكم هباحصأو غاي هللا لوسر مدق : لاق سابع

 ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر رمأف « برثي ىّمُح مهتنهو دق دفو مكيلع

000 



 سابع نبا ثيدح - ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه ( جحلا باتک ۔ ٦

 ملو « نينكرلا نيب ام اوشمي نأو « ةثالثلا طاوشألا اولمري نأ هباحصأ ملسو هلآ

 ظفل يفو «ناخيشلا هجرخأ . مهيلع ءاقبإلا الإ اهلك طاوشألا اولمري نأ هعنمي

 ءالؤه : اولاق نولمري مهوأر نيح مهنإو « رجحلا يلي ام اوسلج نيكرشملا نإ : ملسم
 : هريغل ظفل ىفو . اذكو اذك نم دلجأل مهنإ !؟مهتنهو ىمحلا نأ متمعز نيذلا

 . مهلوق درو نيكرشملا ةظاغإ هببسو ؛ لمرلا لصأ اذه ناكف ! نالزغلاك الإ مه نإ

 i ا يا REG يف اذه ناكو

 نم اوناك نيكرشملا نأل ؛ نينكرلا نيب اولمري مل امنإو . ةكم يف نَّم مالسإو « هببس

 . نينكرلا نيب نم نوري اونوكي ملف ناعقيعق دنع رجحلا ةيحان

 يفاني ال هنأو « ةدابعلاب ءادعألا ةظاغإ دصقب سأب ال هنأ ىلع ليلد هيفو

 نولاني الو : ىلاعت لاق دقو « ةعاط ىلإ ةعاط ةفاضإ وه لب ؛ لمعلا نضالخإ

 . :Y] ةبوتلا] € حلاص لمع هب ؛ مهل بتك الإ الين ودع نم

 اب قلو هللا لوُسر رأ مل : لاق : امهنع هللا يضر هّنعو 7
 . ملسم هاور . نييناميلا نينكرلا ريغ

 لك هللا لوسر رأ مل : لاق) امهنع هللا يضر سابع نبا : يأ : (هنعو)

 . (ملسم هاور . نييناميلا نينكرلا ريغ تيبلا نم ملتسي

 : امهل لاقيو « يناميلا مث ء دوسألا نكرلا : ناكرأ ةعبرأ تيبلل نأ ملعا

 نيوب لاك ابيلغت ؛ نايناميلا : امهل ليق اغإو « ددشت دقو « ءايلا فيفختب نايناميلا

 : ناتليضف دوسألا نكرلا يفو « نايماشلا : امهل لاقي نارخألا نانكرلاو ‹ نيرمقلاو

 يناميلا ورا هيف هنوک ةيناثلاو « مالسلا هيلع ميهاربإ دعاوق ىلع هنوك



 رمع ثيدح _ ۳ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ه٥ جحلا باتك ۔ ٦

 نم ءيش امهيف سيلف « نايماشلا e دعاوق ىلع هنوك ةليضف هيفف

 ‹ نيتليضفلل مالتسالاو ليبقتلا ىتنسب دوسألا صخ اذهلف ؛ نيتليضفلا نيتاه

 و تف دي نال ۲ ليفي لو قري نزع یف یا امأو

 ريهامجلا قفتاو « نييناميلا نينكرلا مالتسا بابحتسا ىلع ةمألا تقفتاو

 يف : يأ هيف ناكو : يضاقلا لاق « نيرخآلا نينكرلا فئاطلا حسمي ال هنأ ىلع

 ضرقتناو « نيعباتلاو ةباحصلا ضعبل فالخ « نيرخآلا نينكرلا مالتسا

 . بابلا ثيدح هيلعو « ناملتسي ال امهنأ ىلع اوعمجأو فالخلا

 كنأ ملأ ينإ : لاقو ءرجحلا لبق هنأ : ةنع هللا يضر َرَمُع نعو ساي رت تاع
 . كتلبق ام « كلبي كك هلا لوسر تير ينأ الولو « عفنت الو رض ال رجح

 . هيلع قفتُم

 واسوي رجلا لبق هنأ : ةنع هللا يضر رم نعو)
 قفتُم . كتلّبق ام , َكلّبقُي وي لا لوسر تيأر ینا الولو « ؛ عفنت الو , رض

 NS لاق هنأ ةلفغ نب ديوس ثيدح نم ملسم جرخأو (هيلع

 جرخأو . ًايفح كب ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر تيأر : لاقو « همزتلاو

 اًمُهنع هللا يضر رمع نبا لجر لأس : لاق يبرع نب ريبزلا ىلإ هدنسب يراخبلا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاقف ؟رجحلا مالتسا نع

 هللا لوسر تيأر ؛ نميلاب تيأرأ عد : لاقف ؟تبلغ نإ تيأرأ : لاق لق و ةه

 ثيدح ىقرزألا یورو . هلبقيو هملتسي ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ! عفنيو رضي وه نينمؤملا ريمأ اي ىلب : مالسلا هيلع يلع هل لاق هنأو « ةدايزب رمع

 ةهعهاب/



 ليفطلا يبأ ثيدح -24 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب © جحلا باتك ۔ ٦

 ؟لجو زع هللا باتك نم كلذ نيأو : لاق « هللا باتك يف : لاق ؟كلذ نيأو : لاق
 ىلع مهدهشأو مهتیرد مهروهظ نم مدأ ينب نم كبر ذخأ ذإو# : هللا لاق : لاق

 مدآ هللا قلخخ املف : لاق « [177 : فارعألا] «ان دهش ىلب اولاق مكبرب تسلأ مهسفنأ

 بتك مث ءديبعلا مهو برلا هنأ مهررقف هبلص نم هتيرذ جرخأف هرهظ حسم
 همقلأف « كاف حتفا : هل لاقف « ناسلو نانيع رجحلا اذهل ناكو « قر يف مهقاثيم

 . ةمايقلا موي ناميإلاب كافاو نل دهشت : لاقو « عضوملا اذه يف هلعجو قرلا كلذ

 ! نسحلا ابأ اي مهيف تسل موق يف شيعأ نأ هللاب ذوعأ : رمع لاقف : يوارلا لاق

 ةدابعب دهع يثيدح اوناك سانلا نأل ؛ رمع كلذ لاق اغنإ : يربطلا لاق

 ضعب ميظعت باب نم رجحلا ليبقت نأ اومهفي نأ رمع يشخف ؛ مانصألا
 نأ سانلا ملعي نأ رمع دارأف « ةيلهاجلا يف لعفت برعلا تناك امك ؛راجحألا

 عفني رجحلا نأل ال « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفل عابتا همالتسا
 . ناثوألا يف هدقتعت ةيلهاجلا تناك امك « هتاذب رضيو

 5 هللا لوسر تبر : لاق لْيَمّطلا يبأ عو -

 : ملْسُم ُهاَوَر . نجخملا لبو ءهَعَم نجخمب نكذلا

 ملتسيو . تيبلاب فوطي غلي هللا لوسر تيأر : لاق ليفطلا يبأ نعو)

 : (ملسم هاور . نجحملا لبقيو « هعم) سأرلا ةينحم اصع يه : (نجحمب نكرلا

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا ثيدح نم  هنسحو  هريغو يذمرتلا جرخأو
 هب قطني ناسلو ء امهب رصبي نانيع هل ةمايقلا موي رجحلا اذه يتأي» : كلي

 اس

 ملتسي دو ٠ تِيَملاب فوطَي

 همم



 ةيمأ نب ىلعي ثيدح 6 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه جحلا باتك 5
 سس سس ل حس مس تح ا ل سس سلا

 ر م

 یا اغ ییا یتا ن اا نيج نا دا ییا اھا

 . هايإ هاطعأ الإ « ًائيش هدنع هللا لأسي ملسم ئرما نم ام « هديب سابع نبا سفن

 لّبقُيو « ةلآب همالتسا ديلاب همالتسا نع ئزجي هنأ لاد ليفطلا يبأ ثيدحو

 لاق هنأ يعفاشلا ىور دقف ؛ هدي لّبق هديب هملتسا اذإ كلذكو « اصعلاو نجحماك ةلآلا

 اولبق اوملتسا اذإ ف

 اذإ ؛ ةريره ابأو ديعس ابأو رمع نباو هللا دبع نب رباج تيأر « معن : لاق ؟مهيديأ

 هدي عفرو « هلايح ماق « ةمحزلا لجأل همالتسا نكي مل نإف . مهيديأ اولّبق اوملتسا

 يذؤتف رجحلا ىلع محازت ال يوق لجر كنإ رمع اي» : لاق هدي أ

 دمحأ هاور . (ربكو للهو هلبقتساف الإو ‹ هملتساف ةولخ تدجو نإ . ءافعضلا

 . رجحلا سم ام وأ ءرجحلا الإ لبقي ال هنأل ؛ اهلبقي الف هديب راشأ اذإو « يقرزألاو

 اعبطضم لَو يبنلا فاع : لاف هنع هللا يضر يم نب ىلعي نَعَو ۷.0 ١-
 . يذمزتلا هَحَحّصَو « يئاَسَتلا الإ ةَسْمَحْلا ُهاَوَر . ٌرَضْخَأ در

 دربب اعبطضم للي يبنلا فاط : لاق هنع هللا يضر ةيمأ نب ىلعي نعو)

 اعتفا : عابطضالا : (يذمرتلا هححصو « يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور . رضخأ

 طبإلا تحت ءادرلا طسو لعجي هنأل ؛ طبأتلا : ىمسيو ‹ وضعلاوهو عبضلا نم

 «رازإلا ذخأي نأ وه : «ةياهنلا» يفو ‹ هيعبض يدبي : ليقو « نميألا هعبض يدبيو

 يتهج نم رسيألا هفتك ىلع هيفرط ىقليو « نميألا هطبإ تحت هلعجيو دربلا وأ

 . هرهظو هردص
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 ةثالث لمر مث « ربكو ملتساو ربكف عبطضا : سابع نبا نع دواد وبأ جرخأو

 نوعلطي مث « اوشم . شيرق نم اوبيغتو « يناميلا نكرلا اوغلب اذإ اوناك ؛ فاوطأ
 لوأو . ةّنّس تناكف : سابع نبا لاق ! نالزغلا مهنأك : شيرق لوقت ؛ نولمري مهيلع

 نوكرشملا ىريل ؛ لمرلا ىلع كلذب اونيعتسيل ؛ ءاضقلا ةرمع يف اوعبطضا ام
 ىّوس هفاوط ىضق اذإف ؛ ةعبسلا طاوشألا يف عبطضيو . ةنس راص مث « مهتوق

 . ريغ ال ىلوألا ةئ E ىلا اتوا قرع يكرر ىف حش مرح
 ركني الف. ٌلهُملا اتم لهي ناک : لاق هنع هللا يضر سّنأ ْنَعَو ۷۰٦

 . هَْلَع فتم . هلع ركي الف رّبكُمْلا ام ُرّبَكُيو « هّيَلَع

 « هيلع ركني الف « لهملا انم لهي ناك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)
 توصلا عفر لالهإلا نأ مدقت : (هيلع قفتم . هيلع ركني الف « ربكم ا انم ربكيو

 جحلا يف وهو « لالحإلا يف عورشلا ىلإ مارحإلا نيح نم هتقو لوأو « ةيبلتلاب

 . فاوطلا ىلإ ةرمعلا يفو « ةبقعلا ةرمج يمر يف ذخأي نأ ىلإ
 هنأل ةنس وه لب ؛ هيلع ريكن الف ةيبلتلا ناكم ربك نم هنأ ىلع ثيدحلا لدو

 مهيف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « كلذ نولعفي اوناك مهنأ سنأ ديري

 تافرع ىلإ ىنم نم مهودغ ةفص ىف درو ثيدحلا نأ الإ « هلاق ام ىلع الك رقيف
 . ةفرع موي حبص دعب ةيبلتلا عطقي : لاق نم ىلع در هيفو

 : يبْنلا ينثعب : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نَعَو ۰۷

 . ليل عْمَج نم ةَفعّضلا يف لاق وأ للا

 : (لقثلا يف هلي يبنلا ينثعب , :لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نب نعو)

 يف

0۰ 
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 يف لاق وأ) «ةياهنلا» يف امك e عاتم وهو « فاقلا حتفو ةثلثملا حتفب

 ةفلدزمل ملع « ميملا نوكسو ميجلا حتفب : (عمج نم) يوارلا نم كش : (ةفعضلا

 : (ليلب) «ةياهنلا» يف امك ؛ اهب اعمتجا اطبهأ امل ءاوحو مدآ ن ؛ هن تیم

 اهب تاب نم ضيفي ال هنأو « عمجب تيبملا نم دب ال هنأ ةنسلا نم نأ ملع دقو

 رافسإ دعب الإ هنم عفدي الو « مارحلا رعشملا يف فقي مث « اهب رجفلا ةالص دعب الإ
 نم نوضيفي ال ةيلهاجلا تناك دقو« سمشلا عولط لبق عفديو ًادج رجفلا

 الإ ؛ قلي مهفلاخف «ريغن اميك ريبث قرشأ : نولوقيو سمشلا علطت ىح « عمج
 لابا مدع ىف عال تج ا ىلع لدوووحتو اذه ساع نبا تبت اا
 : اًمهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدحل ؛ ًاضيأ ةفعضلاك ءاسنلاو ؛ تيبملا

 عمج «اهنوكسو ةلمهملا نيعلاو ءاظلا مضب ؛ نعظلل نذأ غلي هللا لوسر نأ

 امك ؛ ةأرما الب جدوهلا ىلعو ةأرملا ىلع قلطأ مث ‹ جدوهلا يف ر

 . «ةياهنلا» يف

 لا نورت تأت: تلاق اهنع هللا يضر ةّشئاَع ْنَعَو ۸ ٠١

 . اَهَل َنذأَف - ةليقث : لا ال 9

 لج هللا لوسر ةدوس تنذأتسا : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 اهرسف ؛ ةدوحوملا نوكسو ةثلثملا حتفب : (ةطبث تناكو « هلبق عفدت نأ ةفلدزملا

 سابع نبا ثيدح ىلع : (امهيلع قفتم . اهل نذأف  ةليقث : ينعت ) : هلوق

 امك رذعلل نكلو « رجفلا لبق ةفلدزم نم عفدلا زاوج ىلع ليلد هيفو . ةشئاعو

 هكأ



 نم مزليو ‹« ةفلدزمب تيبملا بجي هنأ ءاملعلا روهمجو « ةطبث :تناكو : اهلوق هدافأ ek د

 الو ‹ هيلع مثإ الو ‹ ةليضفلا هتتاف هكرت نإ ةنس هنأ ىلإ نورخآ بهذو « مد هكرت

 . «مككسانم ينع اوذخ» : لاق دقو  رجفلا ىلص نأ ىلإ اهب تيبملا كي ٍ

 : خلو هللا لور اتل لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نَعَو 04 ٠
 هيفو ؛ يئاسنلا الإ « ع ةسمخلا اور «نيششلا ملطت ىتنح# ةا تالف

 . ٌعاطقنا

 ل 'ءاطقنا هيفو « يئاسنلا الإ ‹ ةسمخلا هأور . «سمشلا علطت ىح ؛ ةرمجلا

 هب دهشتساو « ملسم هب جتحا ةقث يفوك يلجب ؛ ينرعلا نسحلا هيف نأل كلذو

 مل ينرعلا نسحلا : دمحأ لاق ؛ عطقنم سابع نبا نع هثيدح نأ ريغ « يراخبلا

 عولط دعب نم ةبقعلا ةرمج يمر تقو نأ ىلع ليلد هيفو . سابع نبا نم عمسي

 تيبملا مدع ىف هل نذأو « ىنم ىلإ مدقتلا هل حيبأ نمم يمارلا ناك نإو . سمشلا

 ( . ةفلدزمب

 : (٥۰/۲) يئاسنلا هاور دقو ١ لاق اذك )1(

 ؛ طلتحخا ناكو « يدوعسملا اهيف نكل ةلوصوم قيرط نم )۱4/۲) يدمرتلا دنع - وه مث

 ءاورإ)» يف هتركذ امك « امهريغو صوحألا وبأو شمعألا مهنم ؛ تاقثلا : ةعامج هعبات نكل
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 وهو « ًاقلطم رجفلا دعب الإ زوجي ال : يناثلا يعفاشلاو دمحأ هلاق رجاعلاو

 دعب رذع هل نملو « رجفلا عولط دعب الإ رداقلل زوجيال : ثلاثلا « ةفينح ىبأ لوق

 عولط دعب نم هنأ : يعخنلاو يروشلل عبارلاو « ةيوداهلا لوق وهو« لا تنصت

 افا اورو اد لاوقألا سوقا اًذدهوةرقاقلل نييميقلا

 ٠ فلو ُيِبَنلا لَسْرَأ : ْتَلاَق اهنع هللا يضر ةّشئاَع ْنَعَو ١

 دود وُيأ ُهاَوَر . تضاقأَف تَضَم مث ءرْجَفلا َلْبَق ةَرمَجْلا تَّمَرَف ءرخَنلا هلي

 ملْسُم طش ىَلَع ُهداَنْسِإَو ۰

 ةليل ةملس مأب غلي يبنلا اسرا :تلاق ايدغ هللا ىو ةشئاع نعو)

 « دواد وبأ هاور . تضافأف تضم مث« رجفلا لبق ةرمجلا تمرف ءرحنلا

 نأل ؛ رجفلا لبق يمرلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا : (ملسم طرش ىلع هدانسإو

 . سابع نبا ثيدح هضراع دقو « هررقف كلذ غلي هيلع ىفخي ال هنأ رهاظلا

 رذع ال سابع نبا ناكو «رذع هل نمل رجفلا لبق يمرلا زوجي هنأب امهنيب عمجو

 ‹رجفلا دعب الإ رداقلل يمرلا زوجي ال : نولوقي مهنإف ةيوداهلا لوق اذهو . هل

 ‹ سمشلا عولط لبق رداقلل اوزاجأ مهنأ الإ « ليللا فصن دعب نم هريغل زوجيو
 لاقو « زجاعلاو رداقلل ليللا فصن دعب نم يمرلا زاوج ىلإ يعفاشلا بهذ دقو

 هلعف هل لدي يذلا وهو «رداقلل سمشلا عولط دعب نم الإ يمر ال هنإ : نورخأ

 ؛ عاطقنا هيف ناك نإو « وهو « بيرق مدقتملا سابع نبا ثيدح ىف هلوقو « لَه د ]|

 لاوقأ تمدقت دقو . ثيدحلا ...(٠ ينع اوذخ» : هلوق عم هلعف هدضع دقف

 . كلذ ىف ءاملعلا

o۳ 
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 اا ا ل

VYا الك هللا لوفر لاق : لاق ٍسرْضُم نب ةَوَرْ نعو  

 ةفرعب فقو دقو( عفدن ىّتح ءاَنَعَم فقوف - ةفلدزملاب ينعي هذه اَتالَص

  ُةَسْمَخْلا هور . هك ىضَقَو هذ جحخ مت دقف «ًاراَهَن وأ  الْيَل كلذ لبق

 "م ن ريت جام 0 ا رص ا

 . ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو

 نيسلاو ةمجعملا داضلابو ءارلا ديدشتو ميملا مضب : (سرضم نب ةورع نعو)

 ةالك هللا لوسر تيتأ : لاق هنأ ا ‹ ةلمهملا

 تللكأف « ءيط لبج نم « هللا لوسر اي تئج : تلقف ؛  ًاعمج ينعي  فقوملاب

 e eR ie يسفن تبعتأو يتيطم

 ىنعي : (انتالص دهش نم» : هي هللا لوسر لاق : لاق) ثيدحلا ركذ مث « ؟جح

 ت ةفلدزم يف : يأ : (انعم فقوف - ةفلدزملاب ينعي  هذه) رجفلا ة ةالص

 . «هثفت ىضقو هجح مت دقف « ًاراهن وأ ء اليل كلذ لبق ةفرعب فقو دقو « عفدن
 جحلا متي ال هنأ ىلع ةلالد هيف : (ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور

 فقو دقو « 7 عفدي ىتح « اهب فوقولاو « ةفلدزمب رجفلا ةالص دوهشب الإ

 . راهن وأ « ليل يف كلذ لبق ةفرعب

 زا فر دپ نوم ۵5 اف[ الرع وري راو ف اقر فرا اج و
 ‹ كسانملا ءاضق وهو ؛ هثفت ىضق دقف كلذ لعف اذإ هنأو ٠ ىحضألا ةليل يف

 امأف « هجح متي مل كلذ لعفي مل نم نأ طرشلا موهفمو . رعشلا باهذإ : ليقو

 . جحلا متي هنأ ىلإ روهمجلا بهذف « ةفلدزمب اّمأو « هيلع عمجم هنإف ةفرعب فوقولا

 . مد هيف مزليو « هتاف نإو
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 موهفملا اذهو « ةفرعك نكر هنأ ىلإ فلسلا نم ةعامجو سابع نبا بهذو

 هلوقو « «هل جح الف ءاعمج كردي مل نمو» : ىئاسنلا ةياور هل لديو ؛ هليلد

 : هلوقو ‹ يب هلعفو « ۱۹١[ : ةرقبلا] #مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف# : ىلاعت

 . «(مككسانم ينع اوذخ»

 مت دقف « ركذ ام عيمج لعف نم : ةورع ثيدح نم دارملا نأب روهمجلا باجأو

 نباو «ننسلا» لهأو دمحأ هجرخأ ام هل لديو « جحلا نم لماكلاب ىتأو هجح

 نم سان تافرعب فقاو وهو « كي هاتأ هنأ : يقهيبلاو ينطقرادلاو مكاحلاو نابح

 رجفلا ةالص لبق ءاج نم ؛ ةفرع جحلا» : لاقف ؟جحلا فيك : اولاقف دجن لهأ

 نأ لبق ةفرع كردأ نم» : دواد ىبأل ةياور يفو « «هجح مت دقف ‹ عمج ةليل نم

 م رم اال ينطقرادلا ةياور نمو . «جحلا كردأ دقف ‹ رجفلا علطي

 ؛ اعمج كردي مل نمو» : ةدايز نع اوباجأو « دارملا يف حيرص اذهف : اولاق ء «ةفرع

 ةياور اهنأبو « ةليضفلا ا حدا يأ ؛ ليوأتلا اهلامتحاب « «هل جح الف

 الإ لدت ال اهنأ ةيآلا نعو « ًاءزج اهراكنإ يف فلأو ىليقعلا رفعج وبأ اهركنأ

 هيلع هللا ىلص هلعف هنأبو « نكر هنأ ىلع ال ءرعشملا دنع ركذلاب رمألا ىلع

 . ةليضفلا لمكتسملا بجاولل ًانايب ملسو هلآ ىلعو

 ةف ال واک نيكولا ی ا ا سهر ا قو بايوو

 ضافأف ْمِهَفَلاخ لل يبنلا نإو «ُريِبَت قرشأ : نولوقيو , ٌسمّشلا عّلطت ىّبح

 . ُيراَخُبْلا ةاور . سمشلا َعلطَت نأ لبق

 نم : يأ : (نوضيفي ال اوناك نيكرشملا نإ : لاق هنع هللا يضر رمع نعو)
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 ٦ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب 5 جحلا بناتك ۔ ١ نب ةماسأو سابع نبا ثيدح زيد 

 نم رمأ لعف ةزمهلا حتفب : (قرشأ : نولوقيو ء. سمشلا علطت ىتح) ةفلدزم
 ةانثمف ةدحوملا رسكو ةثلثملا حتفب : (ريبث) قورشلا يف لخدأ : يأ ؛ قارشإلا

 ةكم لابج مظعأ وهو « ىنم ىلإ بهاذلا راسي ىلع فورعم لبج « ءارف ةيتحت

 : (يراخبلا هاور . سمشلا علطت نأ لبق ضافأف . مهفلاخ قلي يبنلا نإو)

 نم وهو « هجام نباو يليعامسإلا اهجرخأ . ريغن اميك : ةدايزب ةياور يفو
 . سرفلا ودع يف عارسإلا ؛ ةراغإلا

 ثيدح مدقتو «. سمشلا قورش لبق ةضافإلا وهو ؛ عفدلا عرشي هنأ هيفو

 . ادج رفسأ ىتح : رباج

lz 

 لزي مل : الاق ٌمِهْنَع هللا يضر دّيز نب ةماسأو ساّبسع نبا نعو -
 ظ . يراخُبلا هاور . ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح « ىّبلُي كي هللا لوسر

 ا

 هللا لوسر لزي مل : الاق مهنع هللا يضر ديز نب ةماسأو سابع نبا نعو)

 ةيعورشم ىلع ليلد هيف : (يِراخُبلا اور . ةبقعلا ةرمج ىمر ىّتح « يّبلُي لَ
 يمرلا دنع هعطقي لهو . ةرمجلا يمري ىتح ءرحنلا موي ىلإ ةيبلتلا يف رارمتسالا
 « يناثلا ىلإ دمحأو « لّوألا ىلإ روهمجلا بهذ ؟اهنم هغارف عم وأ « ةاصح لوب

 عطق عجر املف «ةرمجلا ىمر ىتح « يبلي لزي ملف : يئاسنلا هاور ام هل لدو

 نبا ثيدح نم «- حيحص ثيدح : لاقو  ةميزخ نبا ًاضيأ هاور امو . ةيبلتلا
 لزي ملف تافرع نم هيي هللا لور عم تضفأ : لاق هنأ لضفلا نع سابع

 هكك
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 لكي هكرت تقو تنيب دق ثيداحألا هذهو ؟ةيبلتلا عطقي ىتم فالخ ءاملعللو

 ْنَع تْيبلا لعج هنأ : هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ْنعو -4

 يذلا ماَقَم ده: نانو تايضخ عسب ةريمشفلا ىمرو « هنيمي نع ینمو هراسي

 0 . هيلع ّقفتم . ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ

 ی نه یا ليج نأ مجالا سكر هوس بألا دبع نعي
 : لاقو تايصح عبسب ةرمجلا ىمرو « هنيمي نع ىنمو) ةبقعلا ةرمج هيمر دنع

 . (هيلع قفتم . ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ يذلا ماقم اذه

 اذهو « ةبحتسم يه اغإو « تاو ل ةف كلا هذه نأ ىلع عامجإلا ماق

 . اهقوف نم اهيمري نم ىلع ادر دوعسم نبا هلاق

 . اهقوف نم ىمرت رامجلا رئاس نأ اوقفتاو

 اهنأل وأ « اهيف روكذم جحلا لامعأ بلاغ نأل ؛ ركذلاب ةرقبلا ةروس صخو

 ؛ ةرقبلا ةروس لاقي نأ زاوج هيفو ‹ تالماعملاو تانايدلا رومأ رثكأ ىلع تلمتشا

 . هل ليلد الو « هرکی : لاق نمل ًافالخ

 مويةرمجلا سالك : هللا لوسر ىمر : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 26
 ا 2

 . ملسُم هاور . سمشلا تلاز اذإف كلذ دعب امأو ء. ىحض رحنلا

 رخنلا موي ةرمجلا قلي هللا لوسر ىمر : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 ىلع مالكلا مدقت : (ملسُم هاور . سمشلا تلاز اذإف كلذ دعب اًمأو ء. ىحض

 : ةبقعلا هرمج يمر تقو
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 رمع نبا ثيدح 7 ٠ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب © | | جحلا باتك ۔ ٦

 ‹ سمشلا لاوز دعب نم رامجلا ثالثلا يمر تقو نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . ءاملعلا ريهامج لوق وهو

 عبسب اينادلا ةرمججلا ي رب ناك هنأ! امُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 5

 .ةلئقلا لبقتسيف موقيف لهب مث“ مالقتي مث اصح لك رثإ ىلع ٌرّبكُي تايصح
 لامشلا تاذ ذخأي مث« ىطسولا يمّري مث  اليوط موقيو هيدي عفريو وعدي مث

 يمري مث ؛ اليوط موقيو « هيدي عفريو وعدي مث  ةلّبقلا لبقتسُم موقيو لهسُيف

 : لوقيف فرصني مث , اهدنع فقي الو « يداولا نطب نم ةبقعلا تاذ ةرمج

NSاا  N 

 مضب : (ايندلا ةرمجلا يمري ناك هنأ : امُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 یی ا ا یر فرخ س ایک اهيل انسب 0“

 : (لهسي مث  مدقتي مث « ةاصح لك رثإ ىلع رّبكي تايصح عبسب) رحنلا يناث
 موقيف) ضرألا نم لهسلا دصقي : يأ ؛ ةلمهملا نوكسو ةعراضملا فرح مضب

 مث« ىطسولا يمري مث« ًاليوط موقيو هيدي عفريو وعدي مث ةلبقلا لبقتسيف
 ال ماقم يف ايعاد فقيل ؛ هلامش ةهج ىلإ يشم : يأ : (لامشلا تاذ ذخأي

 موقيو « هيدي عفريو وعدي مث « ةلبقلا لبقتسم موقيو لهسيف) ىمرلا ع

 مث , اهدنع فقي الو « يداولا نطب نم ةبقعلا تاذ ةرمج يمري مث « اليوط

 ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيأر اذكه : لوقيف فرصني

 0 . (يراخبلا هاور . هلعفي

 ‹ ةرمج لكل تايصح عبسب ىمرلا نم : ةيضاملا ةلدألا هيلع تلد دق ام هيف
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 رمع نبأ ثيدح 7١7 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه . جحلا باتك ۔ ٦

 موقيو « نيترمجلل يمرلا دعب ةلبقلا لبقتسي هنأ ةدايز هيفو « ةصح لك دنع ريبكتلاو

 دانسإب ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام مايقلا رادقم رسف دقو « ىلاعت هللا وعدي اليوط
 عفري هنأو . ةرقبلا ةروس أرقي ام رادقمب نيترمجلا دنع موقي ناك رمع نبا نأ : حيحص

 نع ىوري ام الإ «افالخ كلذ يف ملعن الو : ةمادق نبا لاق . ءاعدلا دنع هيدي

 . كلام لاق ام فالخل ليلد رمع نبا ثيدحو « ءاعدلا دنع هيدي عفري ال هنأ كلام

 محزا َمُهَّللا» : لاق قلي هللا وسر نأ اًمُهنع هللا يضر ةنعو ١

 . «نيرّصقملاو» : ةثلاثلا يف لاق ؟هللا لوسر اي نيرّصقملاو : اولاق « «نيقّلحملا
 ص 7 هو

 و

 ةاك هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر) رمع نبا : يأ : (هنعو) 0 ا» : لاق

 اهنم لالحإلا دنع ةرمع وأ جح يف مهسوؤر اوقلح نيذلا : يأ : («نيقلحملا محرا

 يف فقي مل هنإ : «حتفلا» ىف فنصملا لاق « ةباحصلا نم نيعماسلا ينعي : (اولاق)

 : (نيرصقملاو) هنع ديدشلا ثحبلا دعب لاؤسلا ىلوت يذلا ىلع قرطلا نم ءىش

 دحأ ىلع ٠١١[ :ةرقبلا] «رفك نمو لاق : ىلاعت هلوق ىف امك نيقلتلا فطع نم وه

 : ةثلاثلا يف لاق ؟هللا لوسر اي) نيرصقملا محراو : ليق هنأك ؛ ةيآلا يف نيهجولا

 يف نيرصقملا فطعو نيترم نيقلحملل اعد هنأ هرهاظو : (هيلع قفتم . «نيرصقملاو»
 . نيرصقملا فطع مث « ًاثالث نيقلحملل اعد هنأ تاياور يفو « ةثلاثلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنم ناك ىتم ءاعدلا اذه يف فلتخا هنإ مث
 ( ؛ عادولا ةجح يف : ليقو « نيمرحلا مامإ هب مزجو ؛ ةيبيدحلا ةرمع يف : ليقف

 يف ناك : ضايع يضاقلا لاقو  روهشملا حيحصلا وه : لاقو « يوونلا هاوقو
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kkت ا ا ا: س  

 لاق ءديعلا قيقد نبا لاق هلثمبو . كلذ دعبي الو : يوونلا لاق « نيعضوملا

 . كلذب تاياورلا رفاضتل نيعتملا وه اذهو : فنصملا

 بجيو اذه « لضفأ قلحلا نأو « ريصقتلاو قلحلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو
 وه : ليقو جاما كاس ay سأرلا قلح ىف

 بجي ام لقأ : ليقو « فصنلا : ليقو « عبرلا : ليقف ؛ لقألا ئزجيو « لضفألا

 ليضفتلا ىف ريصقتلا ىف فالخلاو . ةدحاو ةرعش : ليقو « تارعش ثالث قلح
 ءأزجأ هنوني ىلع يعل اذإ : ليقو « ةلمنأ رادقم نوكيف « هرادقم اّمأو . اذه لثم

 يف ًاضيأ  ريصقتلا ىلع قلح لا ليضفت : يأ وه مث « لاجرلا قح يف هلك اذهو
 قلحلا ن نيب هريخ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنإف « عتمتملا اّمأو « رمتعملاو جاحلا قح

 . «اورصقي وأ . اوقلحي مث» : ظفلب يراخبلا ةياور ىف امك ريصقتلاو

 «حتفلا» يف فنصملا لصفو « عت لا قح ىف نيرمألا ءاوتسا ثيدحلا رهاظو

 قلحا عقيل ريصقتلاف الإو « قلحلا هل ىلوألاف هرعش علطي ثيحب ناك نإ : لاقف

 . «حتفلا» يف ليصفتلا هجو نيبو« جلا يف

 ثيدح نم دواد وبأ جرخأو « ًاعامجإ ريصقتلا نهقح ىف عورشملاف ءاسنلا امأو

 جرخأو . «ريصقتلا ءاسنلا ىلع امنإو قلح ءاسنلا ىلع سيل» : سابع نبا

 ئزجي لهو . اهسأر ةأرملا قلحت نأ ىهن : مالّسلا هيلع يلع ثيدح نم يذمرتلا

 . كلذ اهل هركيو ئزجي : ةيعفاشلا ضعب لاق ؟تقلح ول

 هللا لوسر نأ : ُهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هلل دبع نعو 4

 ؛ ُهَنولَأسي اولعجف « عادولا ةجح يف فقو ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح -۸ ةكم لوخدو جحلا ةفص بابه جحلا باتك 5

 1 («جرح الو ‹ حبذا» : لاق ؟حبذأ نأ لبق تقلحف ٌرعشأ مل : لُجر لاقف

 لئس امف « (جَرَح الو « مْرا» : لاق ؟يمرأ نأ لبق ْتْرَحَتْف ٌرعشأ مل : لاقف ٌرخآ

 1 هيلع قفتم «جرح الو ‹ لعفا» ` لاق الإ رخأ الو « ملف ءيش نع ذئموي

 هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا ىضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو)

 : فنصملا لاق : (: لجر لاقف ؛ هنولأسي اولعجف) ةرمجلا دنع بطخي هتلحار ىلع

 ملعأ ملو « نطفأ مل : يأ : (رعشأ مل) ديدشلا ثحبلا دعب همسا ىلع فقأ مل

 قلحلا يف نوكي ام حبذلاو « يدهلا : يأ : (حبذا» : لاق ؟حبذأ نأ لبق تقلحف)

 نوكي ام رحنلا : (ترحنف رعشأ مل : لاقف رخآ ءاجو) مثإ ال : يأ : («جرح الو)

 لثس امف « «جرح الو « مزا» : لاق) ةبقعلا ةرمج : (؟يمرأ نأ لبق) ةبللا ىف

 . (هيلع قفتم . «جرح الو « لعفا» : لاق الإ رخأ الو ءمدق ءىش نع ذئموي

 رحن مث « ةبقعلا ةرمجل يمرلا : عبرأ رحنلا موي جاحلا ىلع فئاظولا نأ ملعا

 بيترتلا وه اذه <« ةضافإلا فاوط مث « ريصقتلا وأ قلحلا مث < هحبذ وأ« يدهلا

 هللا ىلص هنأ «نيحيحصلا» ىفف « هتجح ىف 0 لعف اذكهو « اهيف عورشملا

 ءرحنف ىنمب هلزنم ىتأ مث « اهامرف ةرمجلا ىتأف ىنم ىتأ ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 ىف ءاهقفلا ضعب عزانو « اقلطم جاحلل اذه يف عازن الو « «هذخ» : قلاحلل لاقو

 ظ . فوطي ىتح « قلحي ال : لاقف نراقلا

 ال هنأو « اهريخأتو ءايشألا هله صعب ميدقت زوجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
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 ١ جحلا باتك ٠ ٠ © - ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  71١8نب هللا دبع ثيدح عمرو 

 ىلإ ءاملعلاو ثيدحلا باحصأ ءاهقفو فلسلا روهمجو يعفاشلا بهذف

 هنإف ؛ «(حرح الو)» : لئاسلل هلوقل ؛ كلذ لعف نم ىلع مدلا بجي ال هنأو ءزاوجلا

 مل : يربطلا لاق . امهلمشي قيضلا مسا نأل ؛ اعم ةيدفلاو مثإلا يفن يف رهاظ

 ملول ْذإ ؛ لعفلا أزجأ دقو الإ جرحلا ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا طقسي

 يذلا مكحلا فلكملا نع ناعضي ال نايسنلاو لهجلا نأل ؛ ةداعإلاب هرمأل هئزجي

 . ًالهاج وأ « ًايسان هكرتب مثأي ال هنإف ؛ هوحنو ىمرلا كرت ول امك ‹ جحلا يف همزلي

 ‹ لهاجلاو يسانلا نع اهطوقس رهظألاف ةيدفلا اّمأو « ةداعإلا هيلع بجي نكل

 ظ 5 ملاعلا نع اهطوقس مدعو

 ؛ دماعلا نود « ىسانلاو لهاجلا نع مدلا طوقسب لوقلا : ديعلا قيقد نبا لاق

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاعفأ عابتا بوجو ىلع لد ليلدلا نأ ةهج نم يوق

 ةصخرملا كنا هذهو « (مككسانم ينع اوذخ» : هلوقب جحلا يف ملسو

 مكحلا صتخيف يف ءرعشأ مل : لئاسلا لوقب تنرق امنإ « هنع لاؤسلا عقو امل يدقتلاب

 يسانلا يف 5 مدلاو مثلا يفن ىلع . «جرح ال» : هلوق لمحيو ةلاحلا هذهب

 هلآو هيلع هللا ىلص لوسرلا عابتا بوجو لصأ ىلع دماعلا ىقبيو « لهاجلاو

 ةدعاقلا ىلع اضيأ ىشم دق « هريغو دماعلا نيب ةقرفتلاب لئاقلاو « جحلا يف ملسو

 الو , هحارطا زجي مل « اربتعم نوكي نأب نکي فصو ىلع بتر اذإ مكحلا نأ يف

 ؛ هب قلع e ةذخاؤملاو فيلكتل كد بسانم فصو روعشلا مدع نأ كش

 ديم ال ذإ ؛ هب دماعلا قاحلإب هحارطا نكمي الف

 ؛ هرخآ ىلإ . . . ءىش نع لئس امف : يوارلا لوقب كسمتلا اًمأو : لاق
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 يوارلا نم رابخألا هذه نأ هباوجف « ىعارم ريغ ًاقلطم بيترتلا نأب هراعشإل

 لدي ال قلطملاو « لئاسلا لاح ىلإ ةبسنلاب قلطم وهو « هنع لاؤسلا عقو اب قلعتت
 . دمعلا لاح يف ةجح ىقبت الف ؛ هنيعب نيصاخلا دحأ ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةَمرخم نب روسملا نعو 4

 . يراخبلا هاور . كلذب هّباحصأ َرَمَأو قلخي نأ لبق َرَحَن مّلسو هلآو هيلع

 ةَمَرْخَم نبا) ءارف واولا حتفو ةلمهملا نوكسو ميملا رسكب : (روسملا نعو)
 ‹ يشرق يرهز « ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا حتفب : (هنع هللا يضر

 ظفحو هنم عمسو « نينس ینامث نبا وهو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تام

 اهرصاح نأ ىلإ اهب لزي ملو « ةكم ىلإ نامثع لتق دعب ةنيدملا نم لقتنا « هنع

 عبرأ ةنس لوأ يف « يلصي وهو « قينجنملا ةراجح نم رجح هلتقف ؛ ديزي ركسع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ) نيدلاو لضفلا لهأ نم ناكو « نيتسو

 . (يراخبلا هاور . كلذب هباحصأ رمأو قلحي نأ لبق رحن

 قلحلا يدقت عورشملا نأ ًابيرق مّدقتو « قلحلا لبق رحنلا ميدقت ىلع ةلالد هيف

 ةرمع ىف ولج هلعف نع رابخإ وه امنإ اذه روسملا ثيدح : ليقف ! حبذلا لبق

 باب : يراخيلا هيلع بوب دقو « حبذلاب قي للحتف رصحأ ثيح « ةيبيدحلا

 رصحلاب صتخي بيترتلا اذه نأ ىلإ يراخبلا راشأو . رصحلا يف قلحلا لبق رحنلا
 باتك ىف هلوطب هجرخأ دقو « اذه هانعمب هجرخأ هنإف ؛ بوجولا ةهج ىلع

 مأ لوق "e «اوقلحا مث ٠ اورحناف اوموق» : هباحصأل لاق هنأ هيفو ‹ طورشلا

 « ةملك مهنم ًادحأ ملكت ال مث « جرخا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل ةملس

oV 



 سابع نباو ةشئاع ائيدح _ ۷۲او 7 ةكم لوخدو جحلا ةفص بابه ظ جحلا باتك ۔ ٦

 . راصحإلا باب ىلإ هل فنصملا ريخأت نسحألا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشنئ ةشئاع نعو ٠

 . «ءاسنلا الإ ا متقلحو متيمر اذإ» : مّلسو هلآو

 و هدانسإ يفو < دواد وبأو دمحأ هاور

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا دست تافه يضر ةشئاع نعو) .

 . «ءاسنلا الإ َء يش لکو بيطلا مكل َّلَح دقف « ‹ متقلحو متيَمر ل ميو

 6 ةاطرأ نب جاجحلا ةياور نم هنأل : (فعض هدانسإ يل دواد وبأو دمحأ هاور

 )هيلع اهرادم رخأ قرط هلو

 لك لحي - قلحلاو ٠ ةبقملا ةرمج يمر نیا وبسبب انا اار

 رهاظلاو ؛ ةضافإلا فاوط دعب الإ نهؤطو لحي الف ؛ ءاسنلا الإ مرا ىلع مرحم

 . قلحي مل نإو « يمرلا دعب ءطولا الإ « هريغو بيطلا لح ىلع عمجم هنأ

 ىلع سيل» : لاق هلي يبتلا نع : اًمهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو 0١

 . نسح دانسإب دواد وبأ هاور . «نّرّصقُي امنإو قلح ءاسنلا

 )١( هنع قرطلا عيمج يف هنعنع دقو .

 . نيرمألا نيب عمجف ؟ةتفلحو متيم اذا لاق مهضعبف ؛ هنتم يف هيلع اوفلتخا دقو

 قف ىمرلا ىلع رصتلا يضعوا «متحبذو» : داز مهضعبو

 ًامطقنم ناك نإووهو ؛ظفلهب سابع نبا ثيدح نمادهاش هلال حجرا وهاهو

BONا ا دمحأ هاور . ةبقعلا  

 . «ةحيحصلا ثيداحألا» ىف سابع
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E رعع نيا E ON e علا تاكا 

 ىلع سيل» : لاق غلي يبتلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 مكحلا اذه ركذ مدقت : (نّسَح داتسإب دواد وبأ هاور . «نرّصقُي انإو قلَح ءاسنلا

 . .. ازجأ نقلخ نإف ؛ نهقح يف سيل هنأو««حرشلا» ىف

 يضر بلطملا دبع نب سابعلا نأ : اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو -1

 : هتياقس لجأ نم ىنم يلايل ةكمب تيبي نأ هلي هللا لوسر َنَدأتسا هنع هللا
 . هيلع قفتم . هل نذأف

 هللا يضر بلطملا ديل نب سنايا اير يبدو رع وبا دعبل ١

 يهو : (هتياقس لجأ نم ىنم ىلايل ةكمب تيبي نأ یک

 . هل نذأف) اليبس ضايحلا ىف هنولعجيو « ليللاب هنوفرتغي اوناك مهنإف مزمز ءام

 . (هيلع قفتم

 هل نمل الإ « هثلاثو « رحنلا يناث ةليل ىنمب تيبملا بجي هنأ ىلع ليلد هيف

 . دمحأ نع ىوري اذهو «رذع

 ‹ هريغ نود سابعلاب مكحلا اذه صتخي هنإ : ليق « ةنس هنإ : تلاق ةيفنحلاو

 دادعإ هدحو هل متي ال هنأل ؛ رهظألا وهو « هتياقس ىف هيلإ جاتحي نمو لب : ليقو

 هريغو لكألا نم هانعم ىف ام هب قحلي وأ « ءاملاب صتخي لهو « نيبراشلل ءاملا

 قاحلإلل لديو « يعفاشلا يأر قاحلإلا اذهو ‹ هضيرم جالعو هلام ظفح اذكو

 هللا لوسر نذأتسا هنع

 : هلوق وهو ؛ ثيدحلا

 هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر يدع نب مصاع ٌنعو ۲۴

 نومري مث , رحنلا موي َنومَرَي « ىنم نع ةتوتيبلا يف لبإلا ءاعرل صخر ملسو

 ها/ه
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 هححصو « ةسمخلا هاور . رفنلا موي نومري مث« نيمويل دغلا دعب نمو دغلا

 . نابح نباو يدذمرتلا

 ,ورمع وأ ءرمع وأ « هللا دبع وبأ وه : (هنع هللا يضر يدع نب مصاع نعو)
 دهاشملاو ًاردب دهش « راصنألا نم فوع نب ورمع ينب نم ديز نب ديبع ينب فيلح
 دجسم لهأ ىلإ هدرف لي هعم اهيلإ جرخأ اغإو ء أردب دهشي مل : ليقو « اهدعب
 تام « اهدهش نمك ناكف هرجأو همهس هل برضو « مهنع هغلب ءيشل رارضلا
 ةنس نيرشعو ةئام غلب دقو « ةماميلا موي دهشتسا : ليقو « نيعبرأو سمح ةنس

 نع ةتوتيبلا يف لبإلا ءاعرل صخر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ)

 نومري مث) ىنمب نوتيبي الو « نورفني مث « ةبقعلا ةرمج : (رحنلا موي نومري « ىنم
 يذلا مويلاو « مويلا كلذل ثلاثلا مويلا نومري : يأ : (نيمويل دغلا دعب نمو دغلا

 مل نإ عبارلا مويلا : يأ : (رفنلا موي نومري مث) يناثلا مويلا وهو « هيف يمرلا مهتاف

 هنأ ىلع ًاليلد هيف نإف : (نابح نباو يذمرتلا هححصو . ةسمخلا هاور) اولجعتي

 ‹ هتياقسب الو « سابعلاب صاخ ريغ هنأو « ىنمب تيبملا مدع راذعألا لهأل زوجي
 . مزمز ةياقس لهأل زاج ام هل زاج ةياقس دحأ ثدحأ ول هنأو

 موي قلي هللا لوس اَنَبَطَتَن : لاق هنع هللا يضر ةّرْكَب يبأ نعو -

 .٠ هيلع قفتم . ثيدحلا «رحنلا
 ءرحتلا موي قلي هللا لوسر اًَنَبَطَخخ : لاق هنع هللا يضر ةّركَب يبأ نعو)

 ؛ ديعلا ةبطخ تسيلو ءرحنلا موي ةبطخلا ةيعرش هيف : (هيلع قفتم . ثيدحلا

 . هتبطخ بطخ الو « هتجح يف ديعلا لصي مل ل هنإف
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 : ىلوألا : ةيفنحلاو ةيكلاملا دنع ثالث جحلا يف تاعورشملا بطخلا نأ ملعاو

 ةعبار يعفاشلا دازو « رحنلا يناث : ةثلاثلاو « ةفرع موي : ةيناثلاو « ةجحلا يذ عباس

 . رفنلا لوأ هنأل : لاق « ةيناث يف ال رحنلا ثلاث يف ةثلاثلا لعجو ءرحنلا موي يف

 اياصو يه امنإ « ةبطخ دعت ال رحنلا موي ةبطخ نإ : ةيفنحلاو ةيكلاملا تلاقو

 . جحلا يف ةعورشم اهنأ ال « ةماع

 ؛ ةبطخلا دصاقم ىلع تلمتشا اهنأبو « ةبطخ اهومس ةباحصلا نأب مهيلع درو

 ‹ تكسف . ملعأ هلوسرو هللا : انلق «؟اذه موي يأ نوردت» : هلوق وهو , اهظفل هدافأ امك

 : لاق« ىلب : انلق «؟رحندلا موي سيلأ» : لاقف « همسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح

 ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح « تكسف « ملعأ هلوسرو هللا : انلق «؟!ذه رهش يأ»

 هللا : انلق« ؟اذه دلب : يأ» : لاق « ىلب : انلق « «؟ةجحلا ىذ.نسيلا# : لاقف «:ةمتبا

 ةدلبلا تسيلأ» : لاقف « همسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىّتح « تكسف « ملعأ هلوسرو

 مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكلاومأو مكءامد نإف» : لاق « ىلب : انلق (؟مارحلا

 «؟تغلب له الأ « مكبر نوقلت موي ىلإ ءاذه مك دلب يف اذه مكرهش ىف اذه

 نم ىعوأ غلبم برف ؛ بئاغلا دهاشلا غلبيلف « دهشا مِهَّللا» : لاق « معن : اولاق

 . يراخبلا هجرخأ . ( ضعب باقر مكضعب برضي ارافک يدعب اوعجرت الف ؛ عماس

 ‹ ةجحلا يذ رهشو « رحنلا مويو « مارحلا دلبلا ميظعت ىلع ثيدحلا لمتشاف

 مهضعب مهلاتق نعو , ًارافك مهعوجر نع ىهنلاو « لاومألاو ءامدلا نع يهنلاو

 ةيعرش ىلع لديو « بطخلا دصاقم نم هذهو ؛ هنع غالبإلاب رمألاو «ًاضعب
 . رحنلا موي يناث ةبطخ
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 ذالك هللا لوسر اًنَبطَخ : تلاق 57 هللا يضر ناهبن تنب ةا نعو -
 ل

 وبأ هاور < ثيدحلا « «؟قيرشتلا مايأ را اذه سيلأ» : لاقف < سوؤرلا م موي

 . نسح دانسإب دواد

 هللا يضر ناهْبَل تنب) ةدودم ءارلا ديدشتو ةلمهملا حتفب : (ءاّرس نعو)
 «سوؤرلا موي يل للا لوسر انبطخ : تلاق) ةدحولا نوكسو نونلا تفي :(اهتع
 دانسإب دواد وبأ هاور . ثيدحلا . «؟قيرشتلا مايأ طسوأ اذه سيلأ» : لاقف

 . قافتالاب رحنلا موي يناث سوؤرلا مويو « ةعبارلا ةبطخلا يه هذهو : (نسح

 . نيفرطلا نيب طسوألا لمتحيو « اهلضفأ لمتحي «قيرشتلا مايأ طسوأ» : هلوقو .

 تيبس فلاق ةىلاسلا كيد اظفلو#ب ام رجلا نينا ىلع لي ههو
 هنوعدي يذلا مويلا وهو : تلاق  «؟اذه موي يأ نوردتأ» : لوقي يَ هللا لوسر

 : لاق « «قيرشتلا مايأ طسوأ اذه» : لاق . ملعأ هلوسرو هللا : اولاق - سوؤرلا موي

 « «مارحلا رعشملا اذه» : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : اولاق «؟اذه دلب يأ نوردتأ»

 مكئامد نإو الأ ءاذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعل يردأ ال ينإ» : لاق

 مكبر نوقلت ىّتح ءا ذه مك دلب ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو

 انمدق املف . «تغلب له الأ مكاصقأ مكاندأ غلبيلف الأ « مكلامعأ نع مكلأسيف

 . تام ىح ًاليلق الإ ثبلي مل ةنيدلا
 مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا ّن نأ : اهنع هللا يضر ةشئ :ئاع نعو -

 ! «كترمعو كجحل كيفكي « ةورملاو افصلا نيب كيعسو تيبلاب كفاوط» : اهل لاق

 . ملسم هاور
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 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا ّنأ : اهْنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 . «كترمعو كّجحل كيفكي « ةورملاو افصلا نيب كيعسو تيبلاب كفاوط» : اهل

 جحلل دحاو يعسو دحاو فاوط هيفكي نراقلا نأ ىلع ليلد هيف : (ملسم هاور

 . هريغو يعفاشلاو ةباحصلا نم ةعامج بهذ هيلإو « ةرمعلاو

 ثيداحألاف ؛ نييعسو نيفاوط نم دب ال هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 . امهريغو رباجو رمع نبا نع ةشئاع ثيدح ىنعم ىلع ةدراوتم

 : ةرقبلا] «هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو# : ىلاعت هلوقب نيفاوطلاب لاق نم لدتساو

 «ادحاو ًافاوط الإ فطي مل نإو « لصاح مامتلا نإف ؛ كلذ يف ليلد الو « [15

 اضيأ اولدتساو ؛ قحلا وه امك ًانراق ناكو ء دحاو ىعسو فاوطب لي ىفتكا دقو

 دوعسم نبا نع كلام نب دايز : «نازيملا» يف لاق ؛ كلام نب دايز هاور ثيدحب

 : ثيدح يور هنعو « هللا دبع نم عامس هل فرعي ال : يراخبلا لاقو « ةجحب سيل

 . (نييعس ىعسيو نيفاوط فوطي نراقلا»

 لوسر اهل لاقف « تضاح اهنكلو « ةرمعب تّلهأ دق تناك ةشئاع نأ ملعاو

 اهضفر ىنعم : يوونلا لاق . «كترمع يضفرا» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 رعش ريصقتو « يعسلاو فاوطلا ىه ىتلا اهلامعأ مامتإو , اهيف لمعلا ضفر : اهايإ

 ةنراق ريصتف « جحلاب مرحت نأو « ةرمعلا لاعفأ نع ضارعإلاب ٍكِلكَي اهرمأف ؛ سأرلا
 . رهطت ىتح « هرخؤتف فاوطلا الإ « اهلك كسانملا لعفتو « تافرعب فقتو

 كفاوط» : اهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ةنراق تراص اهنأ ةلدأ نمو

 ليوأت نيعتيو « ةرمعو جحب ةسبلتم تناك اهنأ حيرص هنإف ؛ ثيدحلا « «تيبلاب
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 سنأو سابع نبا اثيدح ۷۲۸و ۷۲۷ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ۔ ٥ جحلا باتك ۔ ٦

 هركذ ا« «كترمع يضفرا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق

 جحلا نإف ؛ ةيلكلاب اهلاطبإو اهنم جورخلا ةرمعلا يضفرا : ىنعم سيلف ؛ يوونلا

 هوب و ايار ET ةرمعلاو

 ظ . امهغارف دعب امهنم للحتلاب

 يف لُمْري مل كلي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 . مكاحلا هحّحصو « يذمرتلا الإ « ةسمخلا هاور . هيف ضافأ يذلا عبسلا

 عبسلا يف لْمْري مل لي يبتلا نأ : اًمُهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو)

 ليلد هيف : (مكاحلا هحّحبصو « يذمرتلا الإ  ةسمخلا هاور . هيف ضافأ يذلا

 . ةرايزلا فاوط يف ٠ اا لمرلا عرشي ال هنأ

 . روهمجلا هيلعو

 رصعلاو رهّظلا ىلص هلي يبتلا ذأ : هنع هللا يضر سنأ نعو -

 . هب فاطف تيبلا ىلإ بكر مث« بّصح اب ةدقر دقر مث« ءاشعلاو برغملاو
 ظ . يراخبلا هاور

 برغملاو رصعلاو رهظلا ىلص كَ يبنلا نأ :هنغ هللا يضر سنأ نعو)
 مسا ؛ مركم : : ةنزب « ةلحومف نيتلمهملاب : (بصحاب ةدقر دقر مث« ءاشعلاو

 بكر مش) ةنانك ينب فيخ وهو « حطبألا ىلإ هجرخم يذلا بعشلا : لوعفم
 موي كلذ ناكو : (يراخبلا هاور) عادولا فاوط : يأ : (هب فاطف تيبلا ىلإ

 رهظلا دعب رفنلا موي رامجلا ىمر هِي هنإف ؛ قيرشتلا مايأ ثلاث وهو « رخآلا رفنلا
 . ركذ امك هيف تاولصلا ىلص مث « بصحم ا لصو ىتح « رهظلا ةالص رخأو
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 سابع نباو ةشئاع اثيدح _ ١۷۳۰و 8 ةكم لوخدو جحلا ةفص باب ه جحا باتك ۔ ٦

 ر سس سال
 س

 لع هب ًايسأت هدعب ءافلخلا هلعف دقو « هي ىبنلا هلزن لزنم وه امنإ ؛ ال

 تبهذ هلثم ىلإو « ةبحتسملا كسانملا نم سيل هنأ ىلإ سابع نبا بهذو
 : هلوق وهو « ثيدحلا هل لد امك ؛ ةشئاع

 لوزنلا : يأ كلذ لعفت نكت مل اهن : اهنع هللا يضر ةشئاع ْنعو -4

 . هجوُرخل حمسأ ًالزنم ناك هنأل ؛ هي هللا لوسر هلزن امّنِإ : لوقتو « حطبألاب

 . ملسُم هاور

 لوزنلا : يأ كلذ لعفت نكت مل اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ْنعو)

 . هجوٌرخ حمسأ ًالزنم ناك هنأل ؛ للك هللا لوسر هلزن امّنِإ : لوقتو «۔ حطبألاب

 كلا: ليق تلا ىلإ اعجار ةكم نم هجورخل لهسأ : يأ : (ملسُم هاور

 نيدلا ىلع هروهظو « هتملك راهظإو « هنيد زازتعاب هللا ةمعن راهظإ هيف هلوزن يف

 اوبتكو « مشاه ينب ةعيطق ىلع شيرق هيف تمساقت يذلا وه لحما اذه نإف ؛ هلك

 ةمعن يهف « هذه يه ةمكحلا تناك اذإو « ةفورعملا ةصقلا يف ةعيطقلا ةفيحص

 . نيدلا موي ىلإ ةمألا نم جح نمل هلوزن يغبنيف « نيعمجأ ةمألا ىلع

 رخآ نوكي نأ ساّنلا رمأ : لاق اًمُهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو ۰

 . هيلع فتم . ضئاحلا نع ًفَمُح هنأ الإ « تيبلاب مهدْهَع
 : (سانلا) ةزمهلا مضب : (رمأ : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 . ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ « تيبلاب مهدهع ٌرخآ نوكي نأ) لعافلا بئان

 ففخلا كلذكو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا وه سانلل رمآلا : (هيلع قفتم
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 ريبزلا نبا ثيدح _- ١ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه | جملا باتك ۔ ٦
 2 گا ل 7 للا 3

 دمحأو ملسم هجرخأ دقو « لعافلاب ملعلل ؛ ةغيصلا يوارلا ريغو ٠ ضئاحلا نع

 هللا ىلص ىبنلا لاقف « ةهجو لك نم نوفرصني سانلا ناك : ظفلب سابع نبا نع
 a E دحأ فرصني ال» : ملسو هلآو هيلع

 ‹« فلخلاو فلسلا ريهامج لاق هبو « عادولا فاوط بوجو ىلع ليلد وهو
 نأب بيجأو ‹ ضئاحلا نع ففخ امل ابجاو ناك ول : الاقو كلامو رصانلا فلاخو

FER0ع هنو  
 ا نا الا اهيلع بجي ال هنأ ىلع ليلد اهنع فيفختلاو

 هلصأ نم اهنع طقاس هنأل هكرتب

 ؟هلبق یزجب لهو ؛ ًاعامجإ ئزجي هنإف ؛ رحنلا ثلاث نم عادولا فاوط تقوو
 مأ هديعي له ؛ هدعب ماقأ اذإ اوفلتخاو « كسانملا رخآ هنأل ؛ هئازجإ مدع رهظألاو
 اذإ هديعي : ليقو « هدعُي مل« ةعامج ةالصو داز ءارشل هدعب يقب اذإ : ليق ؟ال

 عرشي له مث . نيرهش ماقأ ولو « ديعي ال : ةفينح وبأ لاقو « هوحنو ضيرمتل ماق
 بجي : يروثلا لاقو . جحلا يف الإ دري مل هنأل همزلي ال : ليق ؟رمتعملا قح يف

 . مد همزل الإو , اضيأ رمتعملا ىلع

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ريبزلا نبا نعو - ىلا
 ‹ هاوس اميف ف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص) : مّلسو هلآو هيلع

 يدجسم يف ةالص نم لضفأ م ارحلا دجسملا يف ةالصو ؛ م ارحلا دجسملا الإ

 . نابح نبا هةحّحصو ٠ خا هاور . «ةالص ةئامب اذه

 : لاق) هللا دبع هب داري قالطإلا دنع وه : (امهنع هللا يضر ريبزلا نبا نعو)

oAY 



 ريبزلا نبا ثيدح _- ۱ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب 5 جحلا باتك ۔ ٦

 ةراشإلا : (اذه يدجسم يف ةالص» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 فلأ نم لضفأ) هيف ديز ام مكحلا يف لخدي الف ؛ باطخلا دنع دوجوملا هنأ ديفت

 الإ هاوس اميف) «ةالص فلأ لدعت» : ىرخأ يفو « «ريح» : ةياور يفو : (ةالص

 اذه يدجسم يف ةالص نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو « م ارحلا دجسملا

 ثيدح نم ركاسع نباو هيوجنز ن نباو هجام نبا دنع ظفل ىفو : («ةالص ةكامب

 ظفل ىفو « فيعض هدانسإ . «ةالص فلأ نيسمخب يدجسم يف ةالص» : سنأ

 فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو» : رمع نبا ثيدح نم دمحأ دنع

 « «هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ» : رباج نع ظفل يفو « «هاوس اميف ةالص

 ىبأ نع ىناربطلا ىورو : (نابح نبا هحّحصو « دمحأ هاور) هريغو دمحأ هجرخأ

 « ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا» : يل هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا

 ةئامسمخب سدقملا تيب يف ةالصلاو « ةالص فلأب يدجسم يف ةالصلاو

 : تلق . نسح دانسإ اذه : لاق مث «رازبلا قيرط نم ربلا دبع نبا هاورو « «ةالص

 ةالص نم : يأ ؛ «ةالص ةئامب» : ريبزلا نبا ثيدح ىف هلوق لمحي اذه ىلعف

 ج ا ا لاق ا یار ام ن ةئاط نركتلا# يدم

 امهل فلاخم الو « ةحصلا ىف سمشلاك دنسب باطخلا نب رمع نع ريبزلا نبا هاور

 هبل ماا سا ظافلأب يور دقو « عامجإلاك راصف ةباحصلا نم
 . مهءامسأ درسو . ًايباحص رشع ةسمخ - هيلع تعلطا اميف  مهددعو

 نم امهريغ ىلع نيدجسملا ةيلضفأ ىلع لاد هانعم ىف امو ثيدحلا اذهو

 امك ةفعاضملا دادعأ فلتخا هر اي ا ميلا دجاسم

 حيرص هنأل رثكألل مكحلاو ؛ لقألا موهفم رابتعا مدع ىلع لاد رثكألاو « تفرع

oA 



 ريبزلا نبا ثيدح 7١ ةكم لوخدو جحلا ةفص باب  ه ظ جحلا باتك "5

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هدجسم ىف ةيلضفألا نأ ىلإ ةراشإ تقبسو

 ةفاضإلاف ؛ «يدجسم ىف» هلوقل : يوونلا لاق « هرصع يف دوجوملاب ةصاخ

 لقن صاصتخاللا نم يوونلا هلاق ام لثمو . «اذه» : هلوقلو : تلق . دهعلل

 . يلبنحلا ليقع نبا نع فنصملا

 هلآو هيلع هللا ىلص هملكت لاح دوجوملل صاصتخا ال هنإ : نورخآلا لاقو

 ىلع ةلالدلا ةفاضإلا ةدئافو « ةليضفلا يف لخاد هيف ديز ام لك لب ؛ ملسو

 تلق بق داري اهع زا محال اهنأ ذل دلا اسم نه هرب نود ةضاصطغا

 دهشي هنإ : هيف ديز اميف ةليضفلا ممع نم لاق . أعم نارمألا ةفاضإلا ةدئاف لب

 نأ ثيدح نم «سودرفلا دنسم)» يف يمليدلاو < هس 7 نبا هاور ام اذهل

 قورو ىةجسم ناكل ماعم ىلإ دعما" ذه ام ولا افوقرمم ةر

 هللا دبع هدنس ىفو , «هنم وهف هيف ديز امو « يدجسم اذه» : ًاعوفرم ىمليدلا

 هنأ الإ « هانعم يف رخآ ًاثيدح ًاضيأ يمليدلا جرخأو « هاو وهو « يربقملا ديعس نبا

 دجسملا يف رمع داز : لاق رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا جرخأو « لضعم ثيدح
 . هلو هللا لوسر دجسم ناك « ةنابجلا غلبي ىّتح هيف اندز ول : لاق مث « هيماش نم

 ؛ راثآلا هذه ضوهن مدع ىفخي الو . كورتم ؛ يندملا نارمع نب زيزعلا دبع هيفو

 . .٠ يباحص مالك هريغو « لضعم عوفرملا ذإ
 : يوونلا لاق ؟لوألاب صخت وأ « لفنلاو ضرفلا ةفعاضملا هذه معت له مث

 كلا لار تد نام الار ىواختلملا هتقلاخو ءامهمعت اا

 . «ةبوتكملا الإ ‹ هتيب يف ءرملا ةالص

 م:



 ريبزلا نبا ثيدح 7١ 22 ةكم لوخدو جحلا ةفص بابه جحلا باتك ۔٦

 ؛ همومع ىلع «ءرملا ةالص لضفأ» : ثيدح ءاقب نكمي : فنصملا لاقو

 تيبلا ىف اهتالص ىلع فعاضت « ةنيدملا وأ ةكم ىف هتيب ىف ةلفانلا نوكتف

aSالو: تلق. نا تلا ىف هناك نإ دلا  

 ذإ ؛ ةكمو ةنيدملا يف ؛ تويبلا يف ال « دجسملا يف ةفعاضملا ىف مالكلا نأ ىفخي

 . امهيدجسم يف لب ؛ ةفعاضملا امهيف درت مل

 ‹ ةكمو ةنيدملا دجسم ىف ةلفانلا فعاضت اهنإ : هريغو يشكرزلا لاقو

 اقلطم تويبلا يف ةلفانلا ةيلضفأل لدي : تلق . لضفأ تويبلا يف اهتالصو
 ءادأل الإ هدجسم ىلإ جرخي ناك امو « هتيب يف ةلفانلا ةالص ىلع ي هتظفاحم

 . هدجسم نم هتيب برق عم« ضئارفلا

 يف لمع لك : يلازغلا لاق لب ؛ ةالصلاب صتخي ال فيعضتلا اذه مث

 اذه يدجسم يف ةالصلا» : اعوفرم رباج نع ىقهيبلا جرخأو « فلأب ةنيدملا

 يدجسم يف ةعمجلاو « مارحلا دجسملا الإ . هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ

 يف ناضمر رهشو « مارحلا دجسملا الإ . هاوس اميف ةعمج فلأ نم لضفأ اذه

 .«مارحلا دجسملا الإ ‹ هاوس اميف ناضمر رهش فلأ نم لضفأ اذه يدجسم

 . ثراحلا نب لالب نع « «ريبكلا» يف يناربطلل هنم بيرقو « هوحن رمع نبا نعو

 همه



 سابع نبا ثیدح ۔ ۲ راصحإلاو تاوفلا باب 5 جحلا باتك |
 0 ا اتا ا ا ب ل ا

 راصحإللاو تاوفلا باب 5

 ضرملاب نوكي يذلا وه :راصحإلاو « ةغللا ةمئأ رثكأ هلاق « عنملا : رصحلا
 ىنعم امه : ليقو ءرصحلا : هل ليق ٌودعلاب ناك اذإو « اهوحنو فوخلاو زجعلاو
 ظ . كحعأو

 ىّلص هللا لوسر رصْخأ دق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع 7”
 اماع رمتعا ىتح « هيده رحنو ها عماجو ةسأو قلَخف مّلسو هلآو هيلع هللا

 . يراخُبلا هاور . ًالباق

 هللا ىلص هللا لوسر رصْخأ دق : لاق اًمُهَنع هللا يضر سابع نبا نع)
 ًاماع رمتعا ىح « هيه رحنو ُهءاسن عماجو هسأر قلَحَف ملسو هلآو هيلع

 ؟راصحإلا نوكي اذامت ءاملعلا فلتخا : (يراحُبلا هاور . ًالباق

 ريغو ضرمو ٌودع نم جاحلا سبحي سباح لك نم نوكي : رثكألا لاقف

 نم فئاوط بهذ هيلإو ءرصحم هنأب غدل الجر دوعسم نبا ىتفأ ىّبح « كلذ
 هذهو « فوخلاو ربكلاو ضرملاب نوكي هنإ : اولاقو ةيفنحلاو ةيوداهلا مهنم ءاملعلا

 هلوق مومع هيلع لديو ؛ ةعناملا راذعألا رئاس اهيلع ساقيو « اهيلع صوصنم
 يبنلا راصحإ اهلوزن ببس ناك نإو « ةيآلا [147 : ةرقبلا] (عةرصحأ نإف# : ىلاعت

 . هببس ىلع رصقي ال ماعلاف ؛ ودعلاب كي

 . هدعب رصح ال هنأو « كلي هب صاخ هنأ : اهدحأ : رخأ لاوقأ ةثالث هيفو

 هب قحلي الف ؛ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هل قفتا ام لشب صاخ هنأ : يناثلاو

 . رفاك ودع هرصحأ نم الإ

 همك



 سابع نبا ثيادح 77 راصحالاو تاوفلا باب ۔ 5 جحلا باتك ۔ ٦

 . ًايغاب وأ « ناك ًارفاك ودعلاب الإ نوكي ال راصحإلا نأ : ثلاغلاو

 ىواتفو راثآ الإ لاوقألا نم هريغ يف سيلو « لاوقألا ىوقأ وه رّدصملا لوقلاو

 . ةباحصلل

 لبق رحن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأو « يراخبلا ثيدح مّدقت دقو ء اذه

 يضتقي ال اذه سابع نبا ثيدحو : اولاق ‹ ةيبيدحلا ةصق ىف كلذو « قلحي نأ

 ريغ نم عقو ام فصو دصق امنإ . سابع نبا هدصقي ملو « تفرع امك بيترتلا

 بيترت ىلإ رظن

 الو « كلانه هرحن يده ولي هعم ناك هنأب رابخإ وه ‹ هيده رحنو : هلوقو

 . هباجيإ ىلع همالك لدي

 ىلإ رثكألا بهذف ءرصحا ىلع يدهلا بوجو ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 . هبوجو

 : نيرصحلا لك عم نكي مل هنإف ؛ هعم قحلاو . بجي ال : لاقف كلام فلاخو

 يذلا وهو « هب الفنتم ةنيدملا نم هقاس غبي هعم ناك يذلا يدهلا اذهو « يڏه

 ال ةيآلاو « ۲١[ : حتفلا] «هلحم غلبي نأ افوکعم يدهلاو# : هلوقب ىلاعت هللا هدارأ

 نم رسيتسا امف مترصحأ نإف# : ىلاعت هلوق : ينعأ ؛ باجيإلا ىلع لدت

 . «راهنلا ءوض ةيشاح رافغلا ةحنم» ىف هانققحو « ۱۹١[ : ةرقبلا] 4يدهلا

 م ىلع ءابققلا ناجبإ ىلع لديفتإ لق الباف اناعرتعما قس ةلوقو

 وأ « جح نم هبجاو نع رصحأ نم اّمأو « لفنلا نع رصحأ نم دارملاو ؛ رصحأ
 .. هئادأ نم عنم نإ بجاولاب نايتإلا هيلع بجي هنأ مالك الف « ةرمع
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 سابع نبا ثيدح 1 راصحإلاو تاوفلا باب - ٠ ٦ جحلا باتك 5

 ام رهاظ نإف ؛ ءاضقلا باجيإ ىلع سابع نبا مالك يف ةلالد ال هنأ قحلاو

 ماع يف رمتعا قي هنأ مالك الو « الباق ًاماع رمتعا غي
 كلام جرخأ . ةيبيدحلا ةرمع نع ءاضق تسيل ىرخأ ةرمع اهنكلو « ءاضقلا

 اوقلحو يدهلا اورحنف ةيبيدحلاب هباحصأو وه لح للي هللا لوسر نأ : ًاغالب
 هيلإ لصي نأ لبقو « تيبلاب اوفوطي نأ لبق ءيش لك نم اولحو « مهسوؤر
 ةالك هللا لوسر نأ ملعي مل مث « يدهلا

 . ءيشل اودوعي نأ الو , ًائيش اوضقي نأ

 هللا نأ لبق نم ؛ هيلع ءاضق الو « لحو حبذ رصحأ ثيحف : يعفاشلا لاقو
 يف هعم ناك هنأ مهثيداحأ ؤطاوت نم انملع انأل : لاق مث « ءاضق ركذي مل ىلاعت

 هنأ ربخأ هنأ هيف

 ةنيدملا يف مهضعب فلختف ءاضقلا ةرمع رمتعا مث « نوفورعم لاجر ةيبيدحلا ماع

 اوفلختي ال نأب مهرمأل ءاضقلا مهمزل ولو « لام الو« سفن يف ةرورض ريغ نم
 يبنلا نيب تعقو يتلا ةاضاقملل ؛ ةيضقلاو ءاضقلا ةرمع تيمس امنإ : لاقو « هنع

 . ةرمعلا كلت ءاضق مهيلع بجاو هنأ ىلع ال « شيرق نيبو ليي

 يف ةيبيدحلا موي هرحن له ءاملعلا فلتخا « هيده رحنو : سابع نبا لوقو
 «هلحم غلبي نأ ًافوكعم يدهلاو» : ىلاعت هلوق رهاظو ؟مرحلا يف وأ « لحل ا

 : لاوقأ رصحملل يدهلا رحن لحم يفو . لحلا يف هورحن مهنأ « ٠١[ : حتفلا]
 . مرح وأ « لح يف ؛ لحي ثيح هيده حبذي هنأ : روهمجلل لوألا

 ٠ مرحلا يف الإ هرحني ال هنأ : ةيفنحلاو ةيوداهلل يناثلا

 همم



 ةشئاع ثيادح _ ۴۳ راصحإإلاو تاوفلا باب د5 جحلا باتك 5

 بجو مرحلا ىلإ هب ثعبلا عيطتسي ناك نإ هنأ : ةعامجو سابع نبال ثلاثلا

 , مرحلا ىلإ هب ثعبلا عيطتسي ال ناك نإو « هلحم يف رحني ىتح لحي الو « هيلع

 ء- مرحلا نم وهو  ةيبيدحلا فرط يف هرحن هنإ : ليقو . هراصحإ لحم ىف هرحن
 . رهظأ لوألاو

 يا لك يبنلا لخد تا اسوم قي
0-# 

 ا ينتسب يح ىّلحم أ ىطرتش ذاو ىجا : فلي ىبنلا لاقف

 : (ةعابض ىلع ل : يبنلا لحد : تلاق اهنع هللا يصر هش ةشئاع نعو)

 نب مشاه نبا : (بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ا ال ا

 هللا دبع هل تدلوف ورمع نب دادقملا اهجوزت ؛« ال هللا لوسر مع تنب « فانم دبع

 عماجلا» يف ريثألا نبا هلاق  امهريغو ةشئاعو سابع نبا اهنع ىور « ةميركو

 : قلي يبنلا لاقف ؟ةيكاش انأو جحلا ديرأ ينإ !هللا لوسر اي : تلاقف)  «ريبكلا

 . (هيلع قفتم . «ينتسبح ثيح يلحم الأ يطرتشاو يجُح»

 هل نإف ؛ ضرملا هل ضرع مث « همارحإ يف طرتش ثا اذإ مرحلا نأ ىلع ليلد هيف

 دمحأ بهاذملا ةمئأ نمو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط بهذ هيلإو « للحتي نأ

 راصحإلا رذع نإ : لاق نمو ؛ يعفاشلا بهذم نم حيحصلا وهو « قاحسإو

 . همكح هل ًارصحم ضيرملا ريصي : لاق « ضرملا هيف لخدي

 الواع ضرما صح تح ادعي احن رض لآ فيدخل ااه رفاق

 . هريغ الو « يده نم رصحلا مزلي ام همزلي

o۸۹ 



a ب ل يبخل راسل تارا EET 

 ثيدحو : اولاق ؛ هل مكح الو « طارتشالا حصي ال هنإ : ءاهقفلا نم ةفئاط لاقو

 لكو !! فيعض ثيدحلا نأ وأ « ةخوسنم وأ « ةحوجرم ةفوقوم نيع ةصق ةعابض
 يف تباث ثيدحلاو « خسنلا مدعو ةيصوصنملا مدع لصألا ذإ ؛ دودرم كلذ
 ثيدحلا بتك رئاسو « «ىئاسنلا»و «يذمرتلا»و «دواد ىبأ ننس»و «نيحيحصلا»

 . ةباحصلا 9 ةعامج نع ةريثك ديناسأب ا قرط نم ؛ ةدمتعملا

 ريصيو للحتلا هل سيلف « همارحإ يف طرتشي مل نم نأ ثيدحلا موهفم لدو

 ريغب نوكي راصحإلا نأ ىلع باوصلا وه ام ىلع« رصحم ا مكح هل «ارصحم

 ظ 0 .رودعلا

 : لاق هنع هللا يضر يراصنألا ورّْمَع نب جاجحلا نع ةمركع نعو - 4

 , «لباق نم جحلا هيلعو لح ا رسک رم : و هلا لوسر لاق

 : الاقف ‹ كلذ e يضر ةريره ايأو ساّبع نبا تلأسف : ةمركع لاف

 .. يذمرتلا هنسحو . ةسمخلا ةاور . تال

 هلصأ « سابع نب هللا دبع ىلوم  ةمركع هللا دبع وبأ وه : (ةمركع نعو)

 . مهريغو ديعس يبأو « ةريره يبأو « ةشئاعو « سابع نبا نم عمس « ربربلا نم
 ةمدقم» ىف هتمجرت يف فنصملا لاطأ دقو« جراوخل ا يأر یری هنأ هيلإ بسنو

 هلوبق مدعو هحارطا ىلع نورثكألاو , «نازيملا» يف هيف يبهذلا لاطأو , «حتفلا

 يازلا رسكو ةمجعملا نيغلا حتفب « ةيزغ يبأ نبا : (ورمع نب جاجحلا نع)

 نزام هدج ىلإ ةبسن ينزاملا : (هنع هللا يضر يراصنألا) ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو
 امهدحأ اذه نيثيدح قلي يبنلا نع ىور « ةبحص هل : يراخبلا لاق «راجنلا نبا

0۹۰ 



 يراصنألا ورمع نب جاجحلا ثيدح 784 راصحإلاو تاوفلا باب - 5 جحلا باتك ۔ ٦

 ةلمهملا حتفب : (جرَع ْوأ) ةغيصلا ريغم : (رسك ْنم» : لَك هللا لوسر لاق : لاق)

 ىتأ دق نكي ملااذإ: ا دا د وو رک

 ‹ كلذ نع اًمُهنع هللا يضر ةريره ابأو سابع نبا تلأسف : ةمركع لاق) ةضيرفلاب
 . (يذمرتلا هنسحو , ةسمخلا هاور) يلب يبنلا نع هرابخإ يف : (قدص : الاقف

 وأ « هركذ ام لثم ضرم نم عنام هباصأف مرحأ نم نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . الالح ريصي عناملا كلذ لوصح درجمب هنإف «  هريغ

 : رومأ ةثالث دحأب همارحإ نع جرخي مرحلا نأ ثيداحألا ةثالثلا تدافأف

 ثداح نم ركذ ام لوصحب وأ« طارتشالاب وأ « ناك عنام يأب راصحإلاب امإ
 . جحلا هتافو رصحأ نميف اذهو « جرع وأ « رسك

 بهذف ؛ همكح يف ءاملعلا فلتخا هنإف « راصحإ ريغل جحلا هتاف نم امأو

 دوسألا نعو « ةرمعب جحلل همرحأ يذلا همارحإب للحتي هنأ ىلإ نورخآو ةيوداهلا

 جحلا هيلعو ةرمعب لهي : لاقف هب مرحأ دقو « جحلا هتاف نمع رمع تلأس : لاق

 . يقهيبلا امهجرخأ . هلثم لاقف هتلأسف تباث نب ديز تيقل مث « لباق نم

 هيلع بجيو : ةيوداهلا تلاقو « رخآ ًامارحإ اهل فنأتسيو ةرمعب لهي : ليقو

 « للحتلا هل عرشي ذإ ؛ هيلع بجي ال : ةيفنحلاو ةيعفاشلا تلاقو « جحلا تاوفل مد

 . ملعأ هللاو . باجيإلا ىلع ليلدلا مدعل هولاق ام رهظألاو . ةرمعب للحت دقو

 ثلاثلا ءزجلا هيليو « يناثلا ءزجلا مت

 عويبلا باتك : هلوأو

٥۹۱ 





 دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 عوطتلا ةالص باب - 4

 . امهريغ نم رثكأ رجفلا يتعكر ىلع ةظفاحلا ىلع ثحلا

 ا معلا لبق 7 هللا محر» : ثيدح

 . حبصلا ةالصو رجفلا يتعكر نيب نميألا بنجلا ىلع عاجطضالا بدن

 . «. . . ليللا ةالص» : ثيدح حيحصتو . فلؤملل عقو مهو نايب *

 . «ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ» *

 . لصفلا مدعبو رتولا يف ثالغلا ريغ ةزاجإ مدعب نيلئاقلا ةلدأ ضرع ه

 . لصفلا عم ثالثلا زاوجبو « ةدحاولاب راتيإلا زاوجب نيلئاقلا ةلدأ ركذ »

 . هيف ءاج امو ناضمر رهش مايق

 عقو وهس نايبو « ماسقأ ةسمخ ىلإ ةعدبلا مّسسق نم خيشلا ةئطخت

 . فلؤملل
 . حيوارتلا ةالص لوح ةيميت نبا مالسإلا خيشل ًامالك خيشلا لقن ه*

 . رتولا ةالص تقو ىف ءاج ام

 . «. . . ةالصب مكدمأ هللا ّنِإ) : ثيدح دنس ىلع خيشلا مالك «

e۹۲۳ 
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 تايد ْ ةالصلا باتك "  دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ىوقألا حيجرت عم« لاب نيلئاقلاو « رتولا بوجوب نيلئاقلا ةلدأ ركذ 59

 . ادنسو اليلد

 . رتولاب نآرقلا لهأل هي هرمأ

 . حبصلا لبق راتيإلاب رمألا

 . هدعب مأ عوكرلا لبق وهأ ؛ تونقلا يف ءاملعلا فالتخا ركذ هب

 ةمامإلاو . ةعامجلا ةالص بايد ٠

 . رفكلا قافن نم سيلو « ةيصعملا قافن نم « ةعامج يف ةالصلا كرت نأ نايب هب

 عمستأ» ةياور دوذش نايبو ) «؟ناذألا عمستأ» : ثيدذح حيحصت 3

 . «؟ةماقإلا

 . ةعامجلا نع نيفلختملا تويب قيرحت للك ىبنلا كرت ببس نايب

 . «رجفلا ةالصو « ءاشعلا ةالص : نيقفانملا ىلع ةالصلا لقثأ»

 . «ًافحز وأ « ًاوبح ولو» : رباج ثيدح نيسحت ۾

 . .٠ . . ىمعأ لجر هك يبنلا ىتأ» : ثيدح ىلع خيشلا مالك ه«

 نم ام» : ثيدح نيسحتو؛ دجاسملا يف ةعامجلا ةالص وجو نايب چ

 .٠ ©«... ةيرق ىف ةثالث

 . هل ةالص الف تأي ملف ناذألا عمس نم

 . «ءادنلا عمس نم» : ثيدح يف ةرذع نم الإ» : ةدايز توبث

 هل



 و

1۲ 

1 

“٤ 

۷۹ 

 مله

 باب- ٠ ةالصلا باتك  ؟ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . نابح نبال ًاثيدح هوزع يف فلؤملل مهو نايب *

 ناكم ركذو «؟انعم ايلصت نأ امكعنم ام» : ثيدحل خيشلا حيحصت

 . ةصقلا هذه عوقو

 نع ءاج ام حيحصتو « نيترم ةالصلا ةداعإ ةلأسم ىلع خيشلل مالك ي

 . كلذ يف رمع نبا

 . مامالل مومأملا ةعباتم

 . «... هب متّؤيل مامإلا لعج امنإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت *

 . ادعاق مامإلا ناك اذإ نيمومأملا دوعق ىلإ ةباحصلا نم بهذ نم ركذ

 مومأملا دوعق ىف ةدراولا راثآلا ديناسأ حيحصت ظفاحلا نع خيشلا لقن

 . دعاقلا مامإلا فلخ

 . «ةبوتكملا الإ ؛ هتيب يف ءرملا ةالص لضفأ»

 . «. . . لوألا فصلا نع نورخأتي موق لازي ال» : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 . ضيرم وهو سانلاب وج هللا لوسر ةالص

 . ركب يبأ بناج ىلإ وج هيف فقو يذلا ناكملا

 . ةالصلا يف ركب يبأ بناج ىلإ لي هفوقو ةصق ددعت حيجرت *

 . كلذ ىلع مالكلاو « «. . . سانلا مكدحأ مأ اذإ» : ثيدح

 . (ىلاعت هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي» : ثيدح

 . «ًاشيرق اومدق» : ثيدحل خيشلا حيحصت «

 هوه
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 بايد ٠ ةالصلا باتك - ؟ . دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 : لجرلل ةأرملا ةمامإ حصت ال

 مدقتي نأ ةنسلا نم نأ تملع دقل : دوعسم نبا رثأ ىلع خيشلا مالك *

 . فوفصلا ةيوستب رمألا

 «. . . مكفوفص اوصر» : ثيدحل خيشلا حيحصت

 «. . . ًارجأ مظعأ ةوطخ نم ام» : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 . خلإ ٠ اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ»

 . «لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ» : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 راقت واو كالوس تعبتي ا ةثالث نايب ۾

 . ًاثالث لوألا فصلل

 : مامإلا نم مومأملا فقوم نايب

 . نينثا اناك اذإ مامإلا ءاذحب مومأملا مايق

 . هيوارل ثيدحلا هتبسن ىف فلؤملا ةئطخخت هب

 الو ًاصرح هللا كداز» : ثيدح يف دواد يبأ دنع ةدايزل خيشلا حيحصت

 . . عوكر سانلاو دجسملا مكدحأ لخد اذإ» : ثيدحلا خيشلا حيحصت ه«

 فلخ ىلصي ًالجر ىأر كل هللا لوسر نأ : يدا خلا حيحصت «

 ! . .هدحو فصلا

 . «فصلا فلخ درفنمل ةالص ال» : ثيدحل خيشلا حيحصت

 ه1



 تاب ةالصلا باتك - ۲ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . «؟الجر تررتجا وأ ‹ مهعم تلخد الأ» : ةدايز فيعضت * ۹٤

 . ةالصلل هجوتلا دنع عارسإلا نع ىهنلا 4

 . «. . . ءوضولا نسحأف مكدحأ ًاضوت اذإ» : ثيدحل خيشلا حيحصت * 40

 ب افكار یاو نم» : ثيدح ىلع خيشلا مالك »* 15

 ... ةعكرلا كردي مل نم : رثألل خيشلا حيحصت ۹۷

 . ةباحصلا ضعب دنع هيلإ ىشملا مث « فصلا نود عوكرلا توبث * ۹۷

 . (ةعامج امهقوف امف نانثا» : ثيدح فيعضت * 19

 . «هعم يلصيف ؛ اذه ىلع قدصتي لجر الأ» : ثيدحل خيشلا حيحصت ه* ۹۹

 . اهراد لهأ ةأرملا مؤت نأ زاوج نايب ۰

 . اهراد لهأ مؤت ْنأ اهرمأ كي هنأ : ةقرو مأ ثيدحل خيشلا نيسحت 065

 . اهراد لهأل ةأرملا ةمامإ ةحص ىف همالك ميقلا نبا نع خيشلا لقن # ١

 . ىمعألا ةمامإ ةحص 0٠6

 مؤيل ؛ موتكم مأ نبا فلختسا لي ىبنلا نأ : ثيدحل خيشلا نيسحت « ۰۲

 س : ساتل

 . (صقشم) : ىنعمل خيشلا ريسفت تو ۳

 . هيف هكردأ اميف هيلإ مضني نأ مامإلا قحل نم ىلع بجي 4

 ىلع مامإلاو ةالصلا مكدحأ ىتأ دإ» : ثيدح ىلع خيشلا مالك چ ١٠غ

 . «. . . لاح

 ١ ةعامجلا كرت ىف راذعألا نايب .

۵۹۷ 



 باب-١ 2 ةالصلا باتك ۔ ۲ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ١  4(لاحرلا يف اولص الأ) : نذؤملا لوق عضوم نايب .

 . هتجاح ىلع هلابقإ لجرلا هقف نم» : ثيدح ىلع خيشلا مالك * ۷

 ضيرملاو رفاسملا ةالص باب - ۰۸ ٠ ٠ ١١

 ٩۸ اب ةشئاع ثيدح يف «راهنلا رتو اهنإف ؛ برغم ا الإ» : ةدايزل خيشلا حيحصت .

 . رفسلا يف ةالصلا رصق بوجو 230-48

 يف رصقلا مهباجيإ مدع يف هلبق نم يوونلاو فلؤملا مهو خيشلا نايب » ٩
 . رفسلا

 نم « ناتعكر رفسلا ةالص : ًافوقوم رمع نبا ثيدحل خيشلا حيحصت # ١٠

 .رفك ؛ ةنسلا فلاح

 . رفسلا يف رصقي ناك هِي يبنلا نأ : ةشئاع ثيدح ةلعل خيشلا نايب

 , ينطقرادلل تيد عيحصت هوزعل يناعنصلا فلؤملل مهو نایب # 0٠157

 ءرفس يف ةيعابر متي مل كي هنإ : هير يف نزلا ىلع ا بلت ١١١

 . ًاضرف هيف ماص الو

 امك « هصخر ىتؤت نأ بحي ىلاعت هللا ْنِإ) : ثيدحل خيشلا حيحصت » 01١

 ( . (هتيصعم ىتؤت نأ هرکی

 . ةيعابرلا ةالصلا رصق ًاليوط ًارفس رفاسملل زوجي 5

E ١185 7 

  1Tموي ةريسم رفاست نأ 10 يهب ةظوفحما ةياورلا نأ نايب ۾ ۰۰

 . ظوفحمب سيل ؛ «ًاديرب» : ظفل نو

 ه5



 باب ةالصلا باتك  ؟ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

11۷ 

11۷ 

۱۱۸ 

۱۳٤ 

۳٤ 

۱۳٢ 

۱۳۷ 

۴۸ 

 لحي ال» :رمع نبا ثيدحب مهلالدتسا ىف ةيفنحلا ىلع كاردتسا ه«

 . «. . . رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال

 هه ىو

 ةعبرأ نم لقأ يف ةالصلا اورصقت ال : ثيدح يف «دربلا» ىنعم ريسفت چ

 . (دّرب

 . رصقلا حيبي يذلا رفسلا يف مالسإلا خيش بهذمل خيشلا ركذ *

 . رصقلا يضتقي رفسلا ةينب دلبلا نم جورخلا سفن نأ ىلع ليلدلا ركذ

 . ةالصلا رصقي ًاموي نيرشع كوبتب ماقأ : ثيدح ىلع خيشلا مالك ه«

 . ةالصلا رصقي رهشأ ةتس ناجيبرذأب ماقأ هنأ : رمع نبا رثأ حيحصت *

 . ةالصلا رصقل ليحرلاو ةماقإلا يف موي لك ددرتلا طرتشي ال «

 . رفسلا يف نيتالصلا عمج ةلأسم نايب

 ىلإ ميقلا نبا هركد يذلا مكاحلا مالك ةت يف فلؤملا مهو نايب چ

 . ثيداح ألا ضعب

 . رصعلاو رهظلا نيب عمج لي ىبنلا نأ : ذاعم ثيدح ىلع خيشلا مالك

 .. ًاليلدو ًادنتسم امهنم ىوقألا حيجرتو « نيعناملاو عمجلل نيزوجما ةلدأ نايب ه

 . ًاريصق رفسلا ناك اذإ ةالصلا رصق نع يهنلا

 .. «درب ةعبرأ نم لقأ يف ةالصلا اورصقت ال» : ثيدح ةلعل خيشلا نايب *

 .«٠ . . تعطتسا نإ ضرألا ىلع لص» : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 ةعمجلا باب - ١

 ماوقأ نيهتنيل» .: ثيدح حيحضتو « اينيع ابوجو ةعمجلا ةالص بوج و ٭

0368 



 باپ | ٠ ةالصلا باتك-؟ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . . ًاعوفرم سابع نباو رمع نبا ةياور نم «. . . تاعمجلا مهعدو نع

 . خلإ . . . ةعمجلا هيف لعفت يذلا تقولا نايب ۹

 . نيسحتلا لمتحم . . . ةعمجلا ركب يبأ عم تدهش : ناديس نبا ثيدح «* 016

 ١ » ةنيدملا يف ةباحصلا نم تام نم رخآ وه يدعاسلا دعس نب لهس نأ قيقحت .

 ظ ظ . ةعمجلا داقعنال نيعم ددع كانه سيل 05

 . «. . . ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردأ نم» : ثيدح ىلع خيشلا مالك # ۴

 ١ * سانلا ىلع بيطخلا ميلست ثيدح ىلع خيشلا مالك . (

 . نيعماسلا بولق يف ًارثؤم نوكي ىتح ؛ بيطخلا اهيلع نوكي يتلا ةلاحلا ركذ 200

 . ةعدبلا ميسقت هرارقإ يف فلؤملا خيشلا ةئطخت 0

 . «رانلا ف ةلالض لكو» ةدايز دانسإ حيحصت »۹

 . ةبطخلا رصقو ةالصلا لوط لجرلا هقف ةمالع نم 0005

 ظ . ةبطخلا تقو مالكلا مكج 6_0

 هبطت ماقإلاو«ةعمجلا ني ملكت نم: تباع ىلع خيشلا مالكه ۴

 ربنملا ىلع رمعو نوثدحتي اوناك مهنأ : «أطوملا» يف امل خيشلا حيحصت » ٤
 . اوتصنأ بطخي ماق اذإف

 . «. . . تناك سانلا باقر ىطختو اغل نم» : ثيدحل خيشلا نيسحت 4 0-04

 . بطخي مامإلاو « يبنلا ىلع ةالصلاو « ةيحتلا باوج و مالكلا نع ىهنلا « 21

 . نيتعكر ةالصب لصي ملو دجسملا لخد نم كلي هرمأ 5

 ٠ الاه١ امهالصف بطخي ناورمو ىتأ ديعس ابأ نأ : ثيدح دنس خيشلا ديوجت .

 ا.



 باب- ةالصلا باتك ١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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 . ةعمحلا ةالص ىف ةحتافلا دعب نآرقلا نم أرقي ام

 ةرم دجسملا يف نيديعلا ىلص هلي يبنلا نأ : ثيدحل خيشلا فيعضت «

 . ةدحناو

 . نيديعلا ةالص ىف نآرقلا نم أرقي ام

 . «ناديع اذه مكموي يف عمتجا دق» : ثيدح ىلع خيشلا مالك «

 . د ء موي يف تعقو اذإ ةعمجلا كرت بيوصتب سابع نبا رثأ دنس يف مالكلا ه

 . ةعمجلا ةالص دعب تاعكر عبرأ ةالصب رمألا

 لصيلف ؛ ةعمجلا دعب ًايلصم ناك نم» : ثيدح دنس ىلع خيشلا مالك «

 ا اها

 . «هناكم ىف مامإلا عوطتي ال» : ثيدحل حيشلا ةيوقت چ

 . .٠ . . هلسغ نسحأف ةعمجلا موي لستغا نم» : ثيدحل خيشلا حيحصت *

 . اهيف فالخلاو « ةعمجلا موي ءاعدلا اهيف باجتسي يتلا ةعاسلا نا

 رصعلا ةالص نيب ام اهنأ : ةعمجلا موي ةعاسلا ثيدحل خيشلا حيحصت ه*

 . سمشلا بورغل

 اهيف باجت يتلا ةعاسلا ةعاسلا نأ : ًاعوفرم رباج ثيدح حيحصت ه«

 . سمشلا بورغو رصعلا ةالص نيب ام ةوعدلا

 . ةعمجلا هب دقعنت يذلا ددعلا نايب

 . ةبطخلا يف تانمؤملاو نينمؤملل ءاعدلا ةعمجلا موي بيطخلل بدتني

 . يتمسلا دلاخ نب فسوي ىلع مكحلا يف فلؤلا لهاست ه
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 ل

 .«ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمدلا دن اف ااا

 . هيلع بجت ال نمو ‹ ةعمجلا هيلع بجت نم نايب

 ع ا ثيدح ىلع خيشلا مالك.

  HH«دابل رضاح عبي لد .ثيدححلا ريسفت .

 ىلع ىوتسا اذإ ليج هللالوسر ناك : ثيدحلا ىلع خيشلا مالك »
 ا

 . نزح نب مكحلا مالسإ نامز قيقحت *

 نخ لعد نات ود ف هنأ ثيدح ىلع خيشلا مالك «

 فوخلا ةالص باب - ۳

 . فوخلا ةالص هباحصأب للي هتالص ةفص نايب

 ملس مث : ظفلب فوخلا ةالص يف دوعسم نبا ثيدحل خيشلا فيعضت ۾

 ٤# عاقرلا ةوزع تناك ىتمو < فوخلا ةالص تعرش ىتم نایب 8

 هباحصأ نم ةفئاطب ىلص یو يبنلا نأ ثيدح ىلع خيشلا مالك «

 a دنا
 ةفئاطب لي يبنلا نأ : دواد يبأ دنع ةركب يبأ ثيدح ىلع مالكلا

 . نيتعكر هباحصأ نم

 . ةوهس فوخلا ةالص يف سيلا : ثيدح ىلع خيشلا مالك ۾
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۱۹٤ 
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۹۸ 
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 . فوخلا ةيآ لوزن ببس نايب چ

 . فوخلا ةالص دنع حالسلا لمح بوجو ه

 نيديعلا ةالص باب ٤

 . 2... سانلا رطفي موي رطفلا» : ثيدح ىلع خيشلا مالك وب

 . «لالهلا اوأر مهنأ اودهشف اوؤاج اکر نأ» : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 . رطفلا ديع ةالص لبق لكألا بدن

 رطفلا موي ودغي ال غلي هللا لوسر ناك : ثيدح ىلع خيشلا مالك

 . اثالث تارق لكأي ىتح

 . هتيحض دبك نم لكأ عجر اذإ ناكو : ةدايزل خيشلا فيعضت

 . ديعلا ةالص ىلإ جورخلاب ءاسنلا رمأ

 هتانبو هءاسن جرخي ناك هي هنأ : سابع نبا ثيدح ىلع خيشلا مالك

 . نيديعلا يف

 . ةبطخلا لبق نوكت ديعلا ةالص

 . هلل دمحلاب ديعلا ةبطخ حاتفتسا

 . ناتعكر ديعلا ةالص

 . ديعلا ةالص ةيضرف *

 . نيديعلا ةالصل (ةعماج ةالصلا) : لوق عرشي ال *

 . نيديعلا ةالص ا هتالص ةيفيك

 . «اهدعب الو اهلبق ال ديعلا موي ةالص ال» : ثيدح ىلع خيشلا مالك
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 ا اولا

 ا يف سرا اا ثيدح ىلع خيشلا مالك *

 . ةحتافلا دعب نآرقلا نم ديعلا ةالص يف يلصملا هأرقي ام

 . ٠ فلؤملا هيف عقو أطخل خيشلا نايب *

 . عوجرلا اذكو ايقاف ديعلا ةالص ىلإ جورخلا بدني

 «. . . ًايشام ديعلا ىلإ جرخي نأ ةنسلا نم» : ثيدح ىلع خيشلا مالك *

 . «نسح ثيدح» : يذمرتلا حالطصا مهف يف يناعنصلا خيشلا ةئطخت *

 يف رطم مهباصأ مهنأ : ثيدح جيرخت يف يناعنصلا فلؤملل أطخ نايب ه*

 ظ دجسملا ىف اولصف ديع موي

 . امهيف بدني امو هتفصو ؛ ءاهتناو ءادتبا نيديعلا يف ريبكتلا تقو
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 ةفرع موي ع نه ريكتلا نأ : دوعسم نباو ىلع لوقل خيشلا حيحصت 3#

 . ىنم مايأ رخآ ىلإ

 سيلن نأ نيديعلا يف قلك هللا لوسر انرمأ : ا

 . . دجن ام دوجأ

 فوسكلا ةالص باب - 6١م
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 نمز فوسكلا ثودح تقو ددحي (ىلحملا» ىلع قيلعتل خيشلا لقن د

 . وو ينل
 . لك هللا لوسر اهالص ىتلا فوسكلا ةالص ةيفيك

 . تادجس عبرأب تاعكر تس ىلص : ةياور ذوذشل خيشلا نايب چ

 . حيرلا بوبه دنع ويب يبنلا ءاعد

 . ةلزلزلا دنع ةالصلا ةيفيك

 ءاقستسالا ةالص باب - 7

 . لك هللا لوسر اهالص ىتلا ءاقستسالا ةالص ةيفيك

 ع اة سب الا يف هو هتبطح ا

 . ةعمجلا موي بطخي وهو ‹ إب يبنلا نم ءاقستسالا بلط

 . ةوبنلا تيبو حالصلاو ريخلا لهأ نم ءاعدلا بلط زاوج

 . رطملا لوزن لاح ندبلا ضعب نع بوثلا رسح بدني
 . ءاقستسالل جورخلا دنع سانلا عم مئاهبلا جارخإ زاوج

 سابللا باب - ۷

 . جابيدلاو ريرحلا سبل نع يهنلا

 . ةلع هب تناك نمل ؛ ريرحلا سبل يف صيخرتلا

 . هدبع ىلع هتمعن رثأ یری نأ بحي هللا نإ
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۲٦ 
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 فَ

 . للك هللا لوسر راثآب ءافشتسالا

 زئانجلا باتك - ۳

 . توملا ينمت نع يهنلا

 . «نيبحلا قرعب تومي نمؤملا»

 . هللا الإ هلإ ال نيملسملا ىتوم نيقلتب رمألا

 . «سي مكاتوم ىلع اوؤرقا»

 . هينيع نيب هليبقتو تيملا ةيطغت بابحتسا

 . نفكيو لسغي تام اذإ مرحلا

 . خلإ . . . ًأرتو نوكي نأ تيملا لسغ يف بدني

 . ضيب باوثأ ةثالث ىف كي هللا لوسر نفك

 . نآرقلل ًاذخأ امهرثكأ ةلبقلا ىلإ مدقي ؛ ربق يف نانثا نفد اذإ

 . نفكي الو ديهشلا لسغي ال

 .  هتجوز لجرلا لسغ زاوج

 . ًاقلطم هنفد دعب تيملا ىلع ةالصلا حصت

 , بئاغلا ىلع ةالصلا زاوجو 3 ىشاجنلا ل ىبنلا ىعن

1 

 ا



 5-5 ةاكزلا باتك - ؛ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
 0 وفول نقف

4۹ 

۳۳١ 

 . دجسملا يف تيملا ىلع ةالصلا زاوج

 . ةريبكت لك دعب لعفي امو « ةزانجلا ةالص يف تاريبكتلا ددع

 . ةزانحلا ةالص ىف دراولا تيملل ءاعدلا نايب

 . نفدت ىتح اهدهش نمو « اهيلع ىلصي ىتح ةزانجلا دهش نم رجأ نايب

 . اهفلخ وأ اهمامأ نوكي هنأ يف فالخلاو « ةزانجلا عيشمل يشمل بدن

 . ةزانجلا عابتا نع ءاسنلا يهن

 . ةزانجلل مايقلا

 . ربقلا تيملا لاخدإ ةيفيك

 . ربقلا يف تيملا عضو دنع لاقي ام

 . و هربق ةفص نم ءيش

 . خلإ . . . هيلع دوعقلاو ربقلا صيصجت نع ىهنلا

 . تيملا ربق ىلع بارتلا يثح رجأ نايب

 . هنفد دعب تيملل ءاعدلا

 . هربق ىلع بارتلا ةيوست دعب تيملا نيقلت

 . روبقلا ةرايز

 . ةحاينلا نع ىهنلا

 ربق روزت تناك مالسلا اهيلع ةمطاف نأ : ثيدح ىلع خيشلا مالك ه

 ... ةعمج لك ةزمح اهمع

 . خلإ . . . هيلع حين امب ؛ هربق يف بذعي تيملا

1¥ 
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 . ةرورضل الإ اليل نفدلا نع يهنلا

 ةاكزلا باتك - ٤

 . اهنانسأو اهريداقمو لبإلا ةاكز ْ

 . هباصنو قرولا ةاكز (

 . هباصنو رقبلا ةاكز

 . مههايم ىلع نيملسملا تاقدص ذخؤت

 . ةقدص سرفلاو قيقرلا يف سيل
 . عناملا بقاعيو أرهق ةاكزلا ذخأي نأ مامإلل

 . ةقدص لماوعلا رقبلا يف سيل

 . اهتقو ءيجم لبق ةاكزلا ليجعت

 : ةاكزلا بجت الف باصنلا لمكي مل ادا

 . خلإ . . . رشعلا هيفف ءامسلا ءا يقس ام

 . تاموعطملا نم ةاكزلا اهيف بجت يتلا عاونألا نايب

 . دادتشالا دنع بنعلاو لخنلا صرخ بجي

 . ىلحلا يف ةاكزلا بوجو يف فالخلا

 باب ۔.. 20
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 . زاكرلا يف ءاملعلا لاوقأ

 رطفلا ةقدص باب ١

 . رطفلا ةقدص بوجو

 . اهئادأ تقوو « هنم جرخت امو : رطفلا ةاكز رادقم

 عوطتلا ةقدص باب  ؟

 . هللا هنغي نغتسي نمو « هللا هفعي ففعتسي نم

 . ىلوأو لضفأ « قدصتملا ىلإ برقأ ناك نم ىلع ةقدصلا

 . ةجاحل الإ ًارثكت لاؤسلا مذ

 تاق دصلا ةمسق باب ٣

 . «. . . ةسمخل الإ ىنغل ةقدصلا لحت ال» : ثيدح حيحصت *

 . ةثالث دحأل الإ ةلأسملا مرحت

 . ةقدصلا مهل لحت ال نيذلا وَ يبنلا لآ

 مايصلا باتك ۔ ٥

 . كشلا موي موصي نمل ميظعلا ديعولا

 ىصع دقف « هيف كشي يذلا مويلا ماص نم» : ثيدحل خيشلا حيحصت هب

 اولمكأف ؛ باحس هنيبو مكنيب لاح نإف» : ثيدحل خيشلا حيحصت *

 . «. . . نيثالث ةدعلا

 . هتيؤرل راطفإلاو , لالهلا ةيؤرل موصلاب رمألا
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 . ناضمر موص ةيادب يف دحاولا ربخب ب لمعلا توبث

 اوموص)» : ناطخلا نب دير نب نمحرلا دبع ثيدح دانسإل خيشلا ديوجت 2

 . هتيؤرل اورطفأو « هتيؤرل

 . برح نب كامس فعض لاح نایب ھ

 . ناضمر مايص يف ةينلا تيبت بوجو

 . مايصلل ةينلا تييبت لوح مالك

 . يللا نم هضرفي مل نمل مايص الا ثيدح ىلع خيشلا مالك و

 . رجفلا عولط دعب لفنلا موص ةين ءازجإ هب

 . رحستلاب رمآلاو ‹ رطفلا لجعي نم ىلع ءانثلا

 . «أرطف مهلجعأ يلإ يدابع بحأ» : ثيدح ىلع خيشلا مالك هب

 . هيلع رطفلا بدني ام

 ٠ مايصلا يف لاصولا نع لَو يبنلا يهن
 . ةيزعلاب سيلو « لاصولا نع هيب يبنلا ىهن : ثيدحل خيشلا فيعضت *

 : يبنلا لوقو . لاصولا نع ىهنلا : ثيدح ىلع خيشلا مالك ي

 . «ىراصنلا كلذ لعفي»

 اا هفسلاو بذكل نع يهنلا ديكأت

 مايصلا يف ةرشابملاو ةلبقلا ماكحأ ظ

 ةرشابملا نع هلأسف لجر ل هأتأ هنأ : ثيدح ىلع خيشلل مالك ه«

 : . رخخأ هاتأو « هل صخرف مئاصلل :
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 . «. . . تلبقف ؛ امو تششه» : لاق باطخلا نب رمع ثيدح حيحصت #

 7 يبنلا نأ : ثيدح ىلع خيشلا مالك *

 . مئاصلا ماجتحا

 . «جرخ امم سيلو لخد امم رطفلا» : ثيدح فيعضت ه*“

 . «هموص متيلف ؛ برش وأ لكأف ؛ مئاص وهو يسن نم»

 . الف ررضتي مل نمو رطفلا هيلع بجو « رفسلا يف موصلا نم ررضت نم

 . ثيدحلا ىلع خيشلا مالكو . خلإ . . . معطيو رطفي « مايصلا نع زجع اذإ خيشلا

 . عضرملاو لماحلا يف رمع نباو سابع نبا يثيدحل خيشلا حيحصت «

 . ةمئاص ىهو اههجو سيال ناك و - ١ أ

 . ةرافكلا هيلع تبجو ؛ مئاص وهو ناضمر راهن يف عقاو نم #

 . ًادمعتم رطفأ نم ىلع ةرافكلا بجت له

 . حيحص همايصف ؛ مئاص وهو ًابنج حبصأ نم

  «هيلو هنع ماص ؛ مايص هيلعو تام نم»

 هموص نع يهن امو ‹ عوطتلا موص باب ١

 . هللا ليبس يف عوطتلا موص لضف نايب

 . اهجوز نذإب الإ ؛ دهاش اهجوزو ًاعوطت موصلا ةأرملل لحي ال

 . قيرشتلا مايأو « نيديعلا موي موصلا ةمرح

 . مايصلاب اهموي صيصختو « مايقلاب ةعمجلا ةليل صيصخت نع يهنلا

 . نابعش نم فصنلا دعب موصلا مكح
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 بايد” جحلا باتك ۔٦ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 فصنلا دعب ام موص مكح ىف «عماجلا» حرش نع ىمقلعلا مالك لقن * 0675

 . نابعش نم

 . هيف فالخلاو ء« دحألاو ‹ تبسلا موي موص ۳۴

 . ةرظاحلاو نابعش نم فصنلا دعب مايصلل ةحيبملا ثيداحألا نيب عمجلا ه4 ۳

 . ةفرعب نمل ؛ ةفرع موي موص نع ىهنلا 4۷٦

 . رهدلا موص نع يهنلا 5

 ناضمر مايقو « فاكتعالا باب - ۲ ظ 4۹

 ”تاعبر نم هريخالا رخعلا اعا لمعلا يف داهتجالا ىلع ثحلا 1

 . ناضمر نم ةريخألا رشعلا يف فاكتعالا 4۸۱

AYًاكرتو العف فكتعملا مزلي ام  . 

 . ردقلا ةليل سامتلا 6

 دفا ةلبل قريع لوك اهي 5

 غ باتك 5 ۹۱

 هيلع ضرف نم نایبو هلضف باب ۹۹۱ ١

 . همدعو ةرمعلا باجيإ يف ةلدألا فالتخا ۳

 . جحلا بوجو ىف هتعاطتسا طرتشملا ليبسلا ريسفت ١

 . هيلول رجألاو ‹ ريغصلا جح زارج 6

 . كلذ يف فالخلاو اهطورشو محلا ةضيرف ءادأ ىف ريغلا نع ةباينلا هءأ

o۰۳قتع اذإ دبعلا اذكو « غلب اذإ جحلا ضرف هنع طقسي ال يبصلا جح  . 
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 مرحم اهعمو الإ رفسلاو يبنجألاب ةولخلا نع ةأرملا يهن ET أ | ډ

 ريغ نع هجح حصي مل هسفن نع جحي مل نم

 هتفصو مارحإلا هوجو باب ۳

 هب قلعتي امو . مارحإلا باب ٤

 ع ظ

 بيطلاو سابللا نم هل زوجي امو « مرحا ىلع مرحي

208 
 . هريغو مرحملل مرحلا يف هلتق زوجي

 ةرورضلل مارحإلا تاروظحم ةحابإ

 علا ماه طخ
 ربإ Ae ةكم أربإ

 ىلإ ريع نيب مارح يهد رح 0 ی ام ما ذ ‹ ةنيدملا مرح لب دمحمو ؛ ع

0 55 
 ةكم لوخدو . جحلا ةفص باب

 ا هجح ةفص ىف ليوطلا رباج ثيدح درس
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 . . اهنم هجورخو ةكم كِل يبنلا لوخد 205
  o04هيلع دوجسلاو , دوسألا رجحلا ليبقت يف ءاج ام .

 . خلإ . . . نجحمب نكرلا همالتساو « تيبلاب لي هفاوط 00۸

 . رذع هب نمل رجفلا لبق ةفلدزم نم عفدلا زاوج 0۰

 . ةبقعلا ةرمج يمر تقو نایب ۳

 . «سمشلا علطت ىتح ةرمجلا اومرت ال» : ثيدح ىلع خيشلا مالك يا هاك”

 . ةفرعب فوقولا تقو ه٤

 . ةبقعلا ةرمج يمر ىلإ ةيبلتلا رارمتسا <

 : نيرصقملاو ‹ نيقلحملل ل هؤاعد 4

 . ءاسنلا الإ ؛ ءيش لك قلحلاو ىنمرلا دعب مرحملل لحي ها/

 . يمرلاب لحي مرحلا نأ نايب 5

 . رذع هل نمل ؛ ىنم ريغب تيبملازاوج هاله

 . ةرمعلاو جحلل < دحاو يعسو ‹« دحاو فاوط نراقلا يفكي 0۹

 . ضئاحلل ففخو « فاوطلا تيبلاب مهدهع رخآ نوكي نأ سالا ا

 . اهريغ ىلع ةثالثلا دجاسملا ةيلضفأ ۲

0۸1۱ 

 راصحإلاو تاوفلا باب 5 را

 . للحتي نأ هل نإف ؛ ضرملا هل ضرع مث همارحإ يف طرتشا اذإ مرحلا 8

 . لباق نم جحلا هيلعو « لح دقف ؛ جرع وأ رسک نم ۰

 سرهفلا ۴۳

NE 
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 يتلاقم عمس ًارما هّللا رضنا))

 . «اهعمس امك اهادأف اهاعوف

 فيرش ثيدح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 ةثيبخلا بساكملا مهيلع مرحو ء ارشلاو عيبلا هدابعل لحأ يذلا هلل دمحلا

 لالحلا جهانم اهل نابأو , ماكحألا ةمألا فرع نم ىلع مالسلاو ةالصلاو « ابرلاو

 . مارم لك ىف مهالوم ةعاطب مالسلا راد فرغ اورش نيذلا هلآ ىلعو ؛ مارحلاو

 عولب حرش» نم "لوألا ءزجلا مامتإ ىلع - دمحلا هلو هللا ناعأ دقف : دعبو

 . مامتلا ىلع ةناعإلا هللا نم لأسنو « يناثلا ءزجلا حرش يف نوذخآ نحن اهو « «مارملا

 : (*«ل ني همحر فنصملا لاق

 عويبلا باتك -۷

 نأ : «يرابلا حتف» يف فنصملا هلاق امك عيبلا ةيعرش يف ةمكحلا نأ ملعا

 يفف ؛ هلذبي ال دق هبحاصو « ابلاغ هبحاص دي ىف امم قلعتت ناسنإلا ةجاح

 ةلالد هعمج اغإو . ىهتنا « جرح ريغ نم ضرغلا غولب ىلإ ةليسو عيبلا ةيعرش

 . (رشانلا) . فلؤملا ةئزجت بسحب اذه ()
ake 3 )2 نيقتملل ةبقاعلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹ نيعتكسن هنو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب )  

 1 نيعمجأ ةبحصو هلآو دمحم ااش 1 نيلسرملا فرشأ ىلع امالسو ةالصو

 : («) ىلاعت هللا ةمحر فنا لاق

e aك مور پا هو کک ف٠ کھ ا ق ا ا  

 . (رشانلا) . حيبص يلع دمحم ةعوبطم ىف ءزجلا اذه ةمدقم اذك (©)



e4عويبلا باتك  

 ىلع امهنم لك قلطي ءارشلاو عيبلا ةظفلو « ةينامث يهو « هعاونأ فالتخا ىلع
 ةقيقحو . ةداضتملا ىناعملا نيب ةكرتشملا ظافلألا نم امهف ؛ رخآلا هيلع قلطي ام

 باجی وه قر ىضارعلا ديف ىلا هيف دارو هلام لام كلغ : ل ت

 لام ةلدابم : ليقو . ةاطاعملا جرختف ؛ عربتلا ىنعم امهيف سيل نيلام يف لوبقو

 . ةاطاعملا هيف لخدتف ؛ عربتلا هجو ىلع ال لام

 رع اجا لاق ىلاعت هنأ « لوبقلاو باجيإلا طارتشا ىلع ليلدلاو

 نع عيبلا امنإ» : :

 رهاظ ببسب مكحلا قلعت بجو هيلع علطي ال ًاّيفخ ًارمأ اضرلا ناك الو . «ضارت

 و ا اهظفل مزجلا ةغيص ىلع نوكي نأ دب الو « ةغيصلا وهو هيلع لدي

 ريغ نم هيف لوخدلاب نيملسملا ةداع يرحل كلذ نم رقحملا ينثتسا دقو . اضرل

 نم دب ال هنأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذو . ةمألا ءاملع نم ريهامجلا دنع اذهو « ظفل

 طارتشا مدع ةيعفاشلا نم نيرخأتملا رثكأو يوونلا راتخا دقو « هريغك نيظفللا
 بطرلاو لوقبلا نم هفاتلا : ليقو « لاقثملا عبر نود ام : رقحماو . رقحملا يف دقعلا

 متي مل هنأ قحلا مث . فرعلا عابتا هبشألاو . ةقرلا باصن نود ام : ليقو ءزبخلاو

 ٠ نع ةقداصلا ةلدابملا عيبلا ةقيقح لب ؛ لوبقلاو باجيإلا طارتشا ىلع ليلد
 اهنم نئارقب طاني يفخ رمأ اضرلا « معن . ثيدحلاو ةيآلا تدافأ امك ؛ ضارت

 عيبملا نع سفنلا تخلسنا ىتم لب ؛ امهيف رصحني الو « لوبقلاو باجيإلا

 فرع نم الإ و ًايدق سانلا تالماعم اذه ىلعو « ناك ظفل يأب نمثلاو

 . لوبقلاو باجيإلا ظحال « عيبلل مكاحلا ضقن فاخو « بهاذملا

 ا هنع هجام نباو نابح نب مور ا ]| ضار



 . رخأ ىنعم ةاحنلا فرع يف هلو « ال وأ ةملكب قلع ءاوس « ببس وأ مكح مدع

 اهنمو « أزيم القاع نوكي نأ وهو « دقاعلا يف اهنم . ًاعاونأ عيبلا طورش اولعج دقو

 الام نوكي نأ وهو « لحما يف اهنمو « يضاملا ظفلب نوكي نأ وهو « ةلآلا يف

 وهو « ذافنلا طرش اهنمو « يضارتلا اهنمو « ميلستلا رودقم نوكي نأو « اموقتم

 يف ثيداحألا ىتأتسو « عويبلا نم : يأ ؛ هنع ىهن امو : هلوقو . ةيالولا وأ كلملا

  Voلاق ؟ْبيَطَأ بسكلا يأ : لتس و اب يللا نأ : عفاَر نب ةَعاقر نع :
 مكاحلا ُهَحَّحَّص 0 «رورْبَم عيب لكو « هديب ٍلُجَرلا ْلَمَع .

 ءابقنلا دحأ عفار هوبأو « اردب دهش « يراضنأ يقرز وه : (عفار نب ةعافر نع)

 دهاشملا ةعافر دهشو « «فسوي) ةروسب دلا مدق نم لوأ ناكو « رشع ا

 هلك يبنلا نأ) ةيواعم نمز لوأ يفوت ‹ نيفصو لمجلا يلع عم دهشو « اهلك

 عيب لكو) ةأرملا هلثمو : (هديب لجرلا لمع» : لاق ؟بيطأ بسكلا يأ : لئس

 يف شغلا نعو « ةعلسلا قيفنتل ةرجافلا نيميلا نع صلخ ام وه : («روربم

 نع «صيخلتلا» ىف فنصملا هاورو : (مكاحلا هححصو « رازبلا هاور) ةلماعملا

 ةعافرب نا ا لمتحيو 1 ليق 6 0( ةكيسقف)) يف هةر عفار دع اا (عماجلا»

 نع جيدخ نب عفار نب ةيابع نع ىناربطلا هاور دقف ؛ جيدخ نب عفار نب ةعافر



 هللا دبع نب باج ثيدح 17/85 هنع ىهن امو هطورش باب ٠ ( ١ عويبلا باتك ۷

 ىلع طقس نوكيف ؛ جيدخ نب عفار نب ةعافر نبا وه ةيابعو ؛ هدج نع هيبأ
 . هيبأ نع : هلوق فنصملا

 اغإو . بساكملا بلط نم عئابطلا هيلع تلبج ام ريرقت ىلع ليلد ثيدحلاو

 لمع مدقتو . اهكربأو اهلحأ : يأ ؛ اهبيطأ نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لئس

 . ىتآلا يراخبلا ثيدح هل لديو « لضفألا هنأ ىلع لاد « روربملا عيبلا ىلع ديلا

 لاق « بساكملا لضفأ يف فالخ ءاملعللو . ةفوصوملا ةراجتلا ةيبيطأ ىلع لدو

 بهذمب هبشألاو : لاق . ةعنصلاو دكا ةعارزلا بساكملا لوصأ : يدرولملا

 برقأ اهنأل ؛ ةعارزلا اهبيطأ نأ يدنع حجرألاو : لاق « ةراجتلا اهبيطأ نأ يعفاشلا
 لكأ ام» : ًاعوفرم مادقملا ثيدح نم يراخبلا هجرخأ اب بقعتو « لكوتلا ىلإ
 لكأي ناك دواد هللا يبن نإو « هدي لمع نم لكأي نأ نم ًاريخ طق اماعط دحأ

 « ديلا لمعب ناك ام بساكملا بيطأ نأ باوصلاو : يوونلا لاق . «هدي لمع نم

 هيف الو ء ديلا لمع هنوك نم هيلع لمتشي امل ؛ بساكملا بيطأ وهف ةعارز ناك نإو

 نبا ظفاحلا لاق . ريطلاو باودللو يمدآلل ماعلا عفنلا نم هيف املو « لكوتلا نم

 : كلي يبنلا بسكم وهو « داهجلاب رافكلا لاومأ نم بسكي ام كلذ قوفو : رجح
 لخاد وهو : ليق . ىهتنا . ىلاعت هللا ةملك ءالعإ نم هيف امل ؛ بساكملا فرشأ وهو

 ( . ديلا بسك يف

 ىّلص هللا َلوُسَر حمم هنأ : نهن هلا يضر هلا دبع ن رپاج نو ۷۳٦ س رل ©

 :ea Nk ةكَمب َوهَو حقا َماَع َلوَقَي مّلسو هلآو هيلع هلا

 موحش َتْيَأَرَأ !هللا َلوُسَر اي : ليقف « «مانصألاو « ريزنخلاو « َمْيمْلاَو ءِرْمَحْلا



 هللا دبع نب رباج ثيدح 1/85 هنع ىهن امو هطورش باب- | عويبلا باتك ٠

 ؟ساّنلا اهب حصو دولا اهب ندو نفسا اهب ىلطُت اهإف ١ ؛ ةَتْيَملا

 دنع مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث« «مارح وها لر : لاق

 مُث هوُلَمَج ٠ . اًهَموُحَش ْمِهْيَلَع مَرَح امل ىَلاَعَت هللا نإ ؛ دوُهَيلا هللا لتاق» : كلذ

 . هْيلَع َقْفَتُم (ُهّنَمَث اولكأف ُهوُعاَب

 فا اجا وسر عيس دنأ ءامهنخ هللا يقر هللا دبع نيرا نا
 ةرجهلا نم نامث ةنس ناضمر يف حتفلا ناك : (حتفلا ماع لوقي ملسو هلأو هيلع

 دارفإب اذكه «نيحيحصلا» ةياور ىف عقو : (مرح هلوسرو هللا نإ» : ةكمب وهو)

 هللا نإ» : امهريغ ىف ةياور ىفو « «مرح هللا نإ» : قرطلا ضعب يفو « ريمضلا

 یا SIRS GE ميملا حتفب ر : (ةتيملاو < رمخلا

 . ةثج هلام نثولا : هريغ لاقو « نثولا وه منصلا : يرهوجلا لاق : (مانصألاو

 ىلطت اهنإف ؛ ةتيملا موحش تيأرأ !هللا لوسر اي : ليقف) ًاروصم ناك ام منصلاو
 . «مارح وه ؛ ال» : لاق ؟سانلا اهب حبصتسيو « دولجلا اهب نهدتو « نفسلا اهب

 نإ ؛ دوهيلا هللا لتاق» : كلذ دنع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث
 هوباذأ : يأ ؛ ميملاو ميجلا حتفب : (هولمج « اهموحش مهيلع مرح امل ىلاعت هللا

 . هركذ ام ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا يف : (هيلع قفتم . «هنمث اولكأف هوعاب مث)
 ةساجن ىلع ةلدألا نكلو « ةساجنلا ىه لوألا ةثالثلا عيب ميرحت ىف ةلعلاو : ليق

 ىّدع ةساجنلا ةلعلا لعج نمف ؛ ريزنخلاو ةتيملا ةساجن اذكو « ةضهان ريغ رمخلا

 اذهو « ةليلع ةلع ىهو هنود يرتشملا جايتحال ؛ عئابلا نود يرتشملل كلذ زوجي



 هللا دبع نب رباج ثيدح 15 هنع ىهن امو هطورش ساب- ١ عويبلا باتك ٠

 ليلعتلا ىلع ليلد ضهني ال هنأ رهظألاو « ةساجنلا ةلعلا لعج نم دنع هلك

 تمرح امل» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق اذلو ؛ ميرحتلا ةلعلا لب « كلذب (

 لخدي الو ءاذه . ةلع ركذي ملو « يرحتلا سفن ةلعلا لعجف ؛ «موحشلا مهيلع

 E E ا

 ‹ روهمجلا بهذم اهعيب زاوجو « لسغلاب رهطتو ةسجنتم ةسجنتم روعشلا نإ : ليقو « ةتيملا

 : ليقف « مانصألا عيب ميرحت ةلع امأو . نانا ےب ىع ىلا افلا ا لبق (

 «اهراسكأب عفتنا ترسك اذإ ثيحب تناك نإ : ليقو « ةحابم اهيف ةعفنم ال اهنأل

 عيب زوجيو , يهنلل ؛ مانصأ يهو اهعيب زوجي ال : لاقي نأ ىلوألاو . اهعيب ز زاح

 او دوي و

 : يأ ؛ عفانم ثالث اهل ركذو ؟ةتيلا موحش تيأرأ: لئاسلا 5 هيلع قدصي
£ lz 

 هنأ خالط ناجأف بدل مأ اهعفنل مرحتلا نم صخت له موحشلا نع ينربخأ
 ار

 «مارح وه» : هلوق يف ريمضلاو « مكحلا نع ةجراخ ريغ اهنأ هل نابأف ؛ مارح

 قوسم مالكلا نأل ؛ رهظألا وه اذهو « مارح موحشلا عيب : يأ ؛ عيبلل هنأ لمتحي

 ؟ةتيملا موحش عيب يف ىرت امف : هيفو ؛ دمحأ ثيدحلا جرخأ دق هنألو « هل

 . . نفسلا اهب ىلطت اهنإف : هلوقب هيلع لولدملا عافتنالل هنأ لمتحيو . ثيدحلا

 اذإ اهدلجب الإ ءيشب ةتيملا نم عفتني ال : اولاقف « هيلع رثكألا هلمحو « هرخآ ىلإ

 ينبم وهو « مومعلا اذه صخي وهف « باتكلا لوأ يف ىضم يذلا هليلدل ؛ غبد
 لدتسا ؛ عيبلا ىلإ دوعي ريمضلا : لاق نمو « عافتنالا ىلإ ريمضلا دوع ىلع

١ 



 هللا دبع نب رباج ثيدح- 5 هنع ىهن امو هطورش باب - ١ عويبلا بناتك ۷

 عفتني نمل ديصلا بالك تناك ولو « بالكلا ةتيملا ماعطإ زاوج ىلع عامجإلاب
 سجنلاب عافتنالا زوجيف ؛ عيبلا ىلإ ريمضلا دوع برقألا نأ تفرع دقو « اهب

 اولمج مهنإ : دوهيلا مذ يف هلوق هوق هديزي دقو « تفرع امل هعيب مرحيو « ًاقلطم

 بترت يذلا عيبلا ىلإ يهنلا هجوت يف رهاظ هنإف ؛ هنمث اولكأو هوعاب مث « محشلا
 ناهدألاو « ةتيملا موحشب عافتنالا زاج عيبلل يرحتلا ناك اذإو « نمثلا لكأ هيلع

 لكأ ةمرحك نامرحيف ؛ هندب نهدو « يمدآلا لكأ ريغ ءيش لك يف « ةسجنتملا

 لسعلا ماعطإو « بالكلا ةتيملا موحش ماعطإ زاجو « ةساجنلاب بطرتلاو « ةتيملا
 هلقنو « يعفاشلا بهذم كلذ عيمج زاوجو . باودلا هماعطإو « لحنلا سجنتملا

 . ثيللاو « هباحصأو ةفينح ىيبأو « هباحصأ رثكأو كلام نع ضايع يضاقلا

 لئس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : يواحطلا هاور ام عافتنالا زاوج ديؤيو

 ناك نإو « اهلوح امو اهوقلأف دماج ناك نإ» : لاقف ؟نمس يف تعقو ةرأف نع

 . (هب وعدنا نأ هب اوصاف اعئام

 مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ يورو « تاقث هلاجر نإ : يواحطلا لاق

 «دمحم نب مساقلا نيعباتلا نمو « ىسوم وبأو رمع نباو هنع هللا يضر يلع
 تاكالهتسالا نيب ةقرفتلا امأو « اليلد حضاولا وه اذهو « هللا دبع نب ملاسو

 . ضحم يأر وه لب « اهل ليلد الف « اهريغو

 ال ناك نإو « هعيب زاوج ىف مالك الف « هريهطت نكمي ناك نإف سجنتملا امأو

 مرح اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو « لبنح نباو ةيوداهلا هتلاق ؛ هعيب مرحيف نكمي

 . ةلطاب يهف « مرحم ليلحت ىلإ اهب لصوتي ةليح لك نأو « هنمث مرح ءيش عيب
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 دوعسم نبا ثيدح _ ۷ هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -۷

 : لوقُي لو هللا لوُسسَر تغمس : لاق ُهْنَع هللا يِضَر دعلم نب نَعو-۷
 و ةَعلّسلا ٠ تر LS ناَعياَبَتُملا فلتخا اذإ»

 . مكاحلا ةو ةا ار فاكر

 اذإ» : لوقي لي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 لوقي ام لوقلاف « ةنيب امهنيب سيلو) «ناعيبلا» ةياور يف : ( ناعيابتملا فلتخا

 : هتياور ىف هجام نبا داز , (دادارتي» ةياور ىفو : («تاكراتتي وأ ةعلسلا بر

 عيبملاو» 1 ةياور امأو 2 (يه امك ةعلسلاو» ةمحألا 2 (هنيعب مئاق عيبملاو»

 مالك ءاملعللو : (مكاحلا هححصو « ةسمخلا هاور) ةفعضم يهف ٠ «كلهتسم

 عئابلا نيب فالتخا عقو اذإ هنأ ىلع ليلد وهو « ثيدحلا ةحص ىلع ريثك

 عم عئابلا لوق لوقلاف « امهطورش نم طرش يف وأ عيبملا وأ نمثلا يف يرتشملاو
 ‹ نيميلا هيلعف هلوق لوقلا ناك نم نأ ةيعرشلا دعاوقلا نم فرع امل ؛ هنيمي

 : لاوقأ ةثالث ثيدحلا هدافأ يذلا مكحلا اذه ىف ءاملعللو

 . بابلا ثيدح رهاظ وهو « اقلطم 9 حئابلا لوق لوقلا نأ : ىداهلل لوألا

 . عيبملا نادارتيو نافلاحتي امهنأ : ءاهقفلل يناثلا

 . نيبو ةفصلا وأ سنجلا وأ عونلا يف فالتخالا نيب قّرفو « ليصفت هيف : ثلاثلاو

 . «حرشلا» يف هلقنو « عورفلا بتك ىف ىفوتسم ليلد الب ليصفت وهو « اهريغ

 ام يرتشملا فلحيو . اذك كنم تعب ام عئابلا فلحي نأ فلاحتلاب ينعيو ظ

 ىعّدم دحاو لك نأ فلاحتلا يف هجولاو « كلذ ريغ ليقو « اذك كنم تيرتشا

 موهفم اذهو « هيلع ىعدا ام ىفنل ؛ نيميلا امهنم دحاو لك ىلع بجيف ؛ هيلع
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 دوعسم يبأ ثيدح -۸ هلع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك - ٠١

 اذه نأ لصاحلاو « «ركنملا ىلع نيميلاو < يع دملا ىلع ةنيبلا» : 3

 . يتأيسو ‹ يواعدلا باب ةلدأب ديقم ا ثيدح

V۸هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا نأ: هْنَع هللا يضر دوُعَْم يبأ ْنَعَو  

 . هيلع َقْفَتم نهاكلا ناولو ؛ يبا رهَمو « بلكلا نَّمث ْنَع ىه مّلسو

 E اا ينيج دوعسم يبأ نعو)

 ةمجعملا نيغلا رسكو ةدحوملا حتفب : (يغبلا زهمو ء بلكلا نمث نع ىهن ملسو
 . نهاكلا) ةلمهملا ءاحلا مضب : (ناولحو) ةينازلا اهب ديرأ ؛ ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو

 یا ؛؟:ىفن لل هنأ ربخأ دق يباحصلاو « يرحتلا يهنلا يف لصألاو : (هيلع قفتم

 : ءايشأ ةثالث ميرحت ىلع لاد وهو « اهركذي مل نإو « ىهنلا ديفت ةرابعب ىتأ

 ماع وهو « موزللاب هعيب ميرحت ىلع لديو « صنلاب بلكلا نمث ميرحت : لوألا

 يعخنلاو ءاطع نعو « زوجي ال امو هؤانتقا زوجي امو « هريغو ملعم نم بلك لكل
 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىهن : رباج ثيدحل ؛ ديصلا بلك عيب زوجي

 نعط هنأ الإ« تاقث لاجرب يئاسنلا هجرخأ . ديص بلك الإ« بلكلا نمث نع

 . ىهنلا مومع صصخ حص نإف ؛ هتحص يف

 ارهم هامس ؛ ىنزلا لباقم يف ةينازلا هذخأت ام وهو « يغبلا رهم ميرحت : يناثلاو

 يذلاو « هذخأ ةيفيك ىلإ دوعت « همكح ىف ليصافت ءاهقفللو « مارح لام اذهف « ًازاجم

 هنأل ؛ عفادلا ىلإ دري الو « هب قدصتلا بجي هتايفيك عيمج يف هنأ ميقلا نبا هراتخا

 بسك وهف « هعاجرتسا ضوعلا بحاص نكمي ال« ضوع لباقم يف هرايتخاب هعفد
 . هلام عوجرو هضرغ لوصحب ةيصعملا بحاص ناعي الو « هب قدصتلا بجي ثيبخ
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 هللا دبع نب رباج ثيدح 14 هنع ىهن امو هطورش باب- ١ عويبلا باتك ۷
 0 ۰ ْ ٠

 هلصأو « هتيطعأ اذإ « ًاناولح هتولح : ردصم وهو « نهاكلا ناولح : ثلاثلاو
 عمجأو « ةفلك الب الهس ذخؤي هنإ ثيح نم ولحلا ءيشلاب هبش ؛ ةوالحلا نم

 . بيغلا ملع يعدي يذلا : نهاكلاو , نهاكلا ناولح 2

 امك الو « ثيدحلا مكح تحت لخاد ءالؤه لكف ؛ كلذ وحنو « ءابصحلاب

 . هاطاعتي اميف هقيدصت دحأل لحي الو « هاطعي

 ف ُهَلٍلَمَج ىلع ذاك هنأ تور سر ند تاو

 : نق ا تل تاع رض « يل اع

 اًملف يلْهَأ ىلإ ةنالمُح ْتْطَرَتَش او , ةّيقوأب ُهّعِبف ؛ (هينعب» : لاق من ال
2 

 a ل ا ٍلَمَجْلاب ةي تَْلب

 قمتم . «كل وهف َكَمهاَرَدو كلَمَج د ؟كلَمَج ذخآل كّتسكام يناَرُثَأ»
 2 ےہ م

 . ملل قالا اهو« هلع

 : (ايعأ دق هل لمج ىلع ناك هنأ : ةع لا ير هنآ دغ ني راج فو ”

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينقحلف : لاق « هبيسي ب نأ دارأف) ريسلا نع لك“ يأ

 و مراسل يديد نأ دك لولا

 ءاجلا| مضب : (هنالمُح تطرتشاو « ةيقوأب هتعبف ؛ «هينعب» : لاق مث ل تلق

 ين دقنف ‹ لمجلاب هتيتأ تغلب املف « يلهأ ىلإ) هيلع لمحل ا : يأ ؛ ةلمهملا

 ؛ ةيقوفلا ةانثملا مضب : (ينارتأ» : لاقف « يرثأ يف لسرأف « تعجر مث« هنمث

 ؟كلمج ذخآل) نمثلا نع صقنلا ىف ةملاكملا ةسكامملا : (كتسكام) يننظت : يأ

8 
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 هللا دبع نب رباج ثيدح ٠ هنع ىهن امو هطورش باب- | عويبلا باتك -۷

 ليلد هيف : (ملسمل قايسلا اذهو « هيلع قفتم . «كل وهف كمهرادو كلمج ذخ

 عيبلا حصي هنأو « ةسكامملاب الو « هتعلسل لجرلا نم عيبلا بلطب سأب ال هنأ ىلع

 ‹ يتأيسو اينثلا عيب نع يهنلا ثيدح هضراع نكلو « اهبوكر ءانثتساو « ةبادلل

 : لاوقأ ىلع كلذ ىف ءاملعلا فلتخا اضراعت املو ؛ طرشو عيب نعو

 ملعي نأ الإ» : هيف اينثلا عيب ثيدحو « كلذ حصي هنأ : دمحأل لوألا

 طرشو عيب نع ىهنلا ثيدحو « عيبلا حصف اينثلا تملع دقف « هنم اذهو « «كلذ

 . لوهجما طرشلا دارأ هنأ لامتحا عم , '''لاقم هيف

 لمحو « مايأ ةثالث هدحو « ةبيرق ةفاسملا تناك اذإ حصي هنأ : كلامل يناثلاو

 . اذه ىلع رباج ثيدح

OR ب ل ها نو م ىو ا كي در فلو رم اونا AS 

 هيطعي نأ دارأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنألو : اولاق ؛ تالامتحالا اهيلإ قرطتي

 ؛ دقعلا سفن يف سيل طرشلا نأ لمتحيو : اولاق ؛ عيبلا ةقيقح دري ملو نمثلا

 هباكرإب ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص عربت مث رثؤي ملف « ًاقباس ناك هلعلف .

 هدارفإ حصي طرش لكو « طرشلا اذه لثم ةحص وهو . لوألا لاوقألا رهظأو

 نع يور دقو . رادلا ىنكسو « بوثلا ةطايخو « لزنملا ىل عيبملا لاصيإك ؛ دقعلاب

 «افشلا» يف هركذ . اه اخس ىنثتساو اراد عاب هنأ نامثع .

 ريغ لام هَل كيو هون هل أدب نم لجو قت عا : لاق ُهْنَعَو

 ۰ . هّيلَع فتم . ُهَعاَبَف ¦ فالج يبتلا هب اعدف

 )١( يف ىتأيس )ص٤٥( .
 مهس



 ةنوميم ثيدح 1١ هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ١ عويبلا باتك ٠'-

 ادبع) راصنألا نم : يأ : (انم لجر قتعأ : لاق) رباج نع : يأ : (هنعو)
 «هريغ لام هل نكي مل) ًاضيأ ةدحوملا مضو ةلمهملا لادلا مضب : (ربد نع هل

 رباج نع يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو : (هيلع قفتم . هعابف هلي يبنلا هب اعدف

 لاقي راصنألا نم ًالجر نأ : رباج نع هظفلو « لجرلاو دبعلا هيف ايَّمسو « ًاضيأ
 هل نكي مل« ربد نع « بوقعي وبأ : هل لاقي هل امالغ قتعأ « روکذم وبأ : هل

 هللا دبع نب ميعن هارتشاف ؟«هيرتشي نم» : لاقف و ىبنلا هب اعدف « هريغ لام

 ا ا ىلع است اا ماسلا نبا
 همسقو « سلفملا لام عاب نم : لاقف ؛ ضارقتسالا باب يف يراخبلا هل مجرت

 وهو ؛ هعيب ةلع ىلإ راشأف . هسفن ىلع هقفني ىتح هايإ هاطعأ وأ « ءامرغلا نيب
 . هلام يف فرصتلا نع سلفملا عنم ىلع مهضعب هب لدتساو « هنمث ىلإ جايتحالا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هباب يف هثاحبأ ةيقب يتأيسو « هنع عيبي نأ مامإلل نأ ىلعو

 َتَعَقَو َةَرأَف نأ : لسو هلآو هيلع هللا ىلص يبا جو ةَئوُمْيَم ْنَعو 7

 ل لاقف ؟اهنع 8ك يبتلا لئسف ٠ هيف تتاَمف , نّمَس يف

 . دماج نس يف : يئاًسنلاو ُدَمْحَأ دازو  يراخُلا هور . (ةولكو

 يف تعقو ةرأف نأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةنوميم نعو)

 . «هولكو اهلوح امو اهوقلأ» : لاقف ؟اهنع ل يبنلا لئسف هيف تتامف « نمس

 ءاقلإب قلي هرمأ لد : (دماج نمس ىف : يئاسنلاو دمحأ دازو « يراخبلا هاور

 ام , اهلوح اب دارملا نأل ؛ ةتيملا ةسايغ ىلع نمسلا نم هتسمال ام وهو ؛ اهلوح ام

 ام ديدحت ةحيحص قيرط يف تأي مل: «يرابلا حتف» يف فنصملا لاق . اهاقال
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 ةريره يبأ ثيدح - 5 هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك ٠

 هدنسو . فكلا ردق نوكي نأ : ءاطع لسرم نم ةبيش ىبأ نبا جرخأ نكل « ىقلي

 مدعل هلك سجنل اعئام ناك ول هنأ « دماج : هلوق موهفم لدو . هلاسرإ الول ديج

 يف سجنتملا نهدلاب عفتني ال هنأ ىلع ًاضيأ لدو « اهقالي مل ام اهاقالام ريم
 يف هب عافتنالا حابي هنأو « كلذ ىف مالكلا مدقت هنأ الإ « تاعافتنالا نم ءىش

 ىلع «هوبرقت الف» : هلوق نم يتأي امو اذه لمحيف « يمدآلل نهدلاو لكألا ريغ

 نإو وهف ةساجنلا ةرشابم امأو « معن . ةلدألا ىضتقم نيب اعمج ؛ نهدلاو لكألا

 ىف فالخ ال هنإف « هنع اهتلازإ بدن وأ . بجو امع اهتلازإل الإ زئاج ريغ ناك

 حالصإو رونتلا ريجستل ؛ اهترشابم ىف مالكلا يقبو « اهتدسفم عفدل هنأل هزاوج

 ةرشابملا ىلع هل ةرشابملا زاوج ساقي هنأو « اهتحلصم بلط وه : ليقف اهب ضرألا

 ؛ اهتحلصم بلج تحت اهتدسفم ةلازإ لخدت اهنأ برقألاو « اهتدسفم ةلازإل

 ةحلصملا بلجو اهنيع ءاقب ةدسفم ةلازإ : نارمألا هيف لخدي اهب رونتلا ريجستف

 ' هيف لاكشإ ال عافتنالل ةرشابملا زاوجف دئنيحو « ريجستلا ی اهعفنل

 تقو اذإ» : فل هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع هللا ىضر ةريره ا نعو-۲

 الف ًاعئاَم ناك ْنِإو « اَهَلوَح اَمَو اًموَقلَأَف ادماج ناك ْنِإَف ؛ نْمّسلا يف َةَرأَفلا

 . مهولاب متاح وُبَأَو يراخُبلا هيلع مكح دقو « دْواَد وُبَأَو دّمْحَأ ُهاَوَر . «ةوُبَرقت

 تعقو اذإ» : غلي هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع هللا ىِضَر ةريره ىبأ نعو)

 الف ًاعئام ناك نإو , اهلوح امو اهوقلأف ادماج ناك نإف ؛ نمسلا ىف ةرأفلا

 متاح وبأو يراخبلا هيلع مكح دقو « دواد وبأو دما هاور . (هوبرقت

 . أطخ وه : لوقي يراخبلا تعمس : يذمرتلا لاق هنأل كلذو : (مهولاب
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 ةريره يبأ ثيدح - 1 هنع يهن امو هطورش باب - ١ ٍ عويبلا باتك ٠

 ةنوميم نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع هللادبع نع يرهزلا.: باوصلاو
 ىلع مهولاب مكحف ؛ ةنوميم نع تباث هنأ ىراخبلا يأرف .اهنع هللا يضر

 نم تباث هنأب «هحيحص» يف نابح نبا مزجو « ةريره يبأ نع ةيورملا قيرطلا
 مكحلا امأو « دراولا ظفللا حيحصتل وه امنإ فالتخالا اذه نأ ملعاو « نيهجولا

 . دماجلا يف الإ نوكي ال يقابلاب عافتنالاو اهلوح امو اهحرط ّنأو « تباث وهف
 اولكو ءاهلوح امو اهوذخ» : ظفلب «يراخبلا حيحصاا يف ًاضيأ تباث وهو

 الو ‹ ةتيملا ةرشابم ةلعلا ذإ ؛ هعيمج ىقلي بئاذلا نأ هنم مهفيو « «مكنمس

 هنأ ثيدحلا رهاظو . ضعبلا نع ضعبلا زيمتو « ةرشابملاب بئاذلا يف صاصتخا

 ج هيو دقو . ةرثكلا ندا ا سلا ترقت ل

 . يواحطلا ثيدح نيبو

 اهرختو ةا لكأ قعد ا فلا ا لكلا نک ئا

 فلسلا نع دهعي ملذإ : لاقو « يدهملا هاوقو « ىيحي مامإلا لاق هبو « زئاج
 : ثيدح هل لدي امك « اهريغ همعطي مل نإ بجاو لب : تلق . ىهتنا . اهعنم

 خم لكأت اهكرتت ت ملو اهمعطت مل اهنأب هللعو « «ةره يف رانلا تلخد س نإ»

 «هريغو فلكملا ىلع مرحم وه ام ضرألا شاشخ يفو « صضرألا شاشخ

 شاشخ نم لكأت اهكرت وأ , اهماعطإ  نيرمألا دحأ نأ ىلع لد ثيدحلاف

 ةمجعملا ءاخلاب - ضرألا شاشخو « ةأرملا تبذع هكرت ببسبو « بجاو - ضرألا

 ا ا اا يه  ةمجعم نيشف فلآ مث « ةمجعم نيشف ةحوتفملا
 ا ا



 ريبزلا يبأ ثيدح هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك ۔۷

V۳روتّسلا نَمث مَن نع ُهْنَع هللا يضر ارباج تلا : لاق رْيَبْرلا يبأ ْنَعَو -  

 SORO ةلك يبّنلا َرَجَر : لاقف ؟بلكلاو

 نع ىور يعبات « يكملا ملسم نب دمحم ريبزلا وبأ وه : (ريبزلا يبأ نعو)

 : (رونسلا نمث نع هنع هللا يضر ارباج تلأس : لاق) ًاريثك هللا دبع نب رباج

 : لاقف ؟بلكلاو) «سوماقلا» ىف امك ؛ رهلا وه نونلا ديدشتو ةلمهملا رسكب

 : (ديص بلك الإ : دازو ‹ يئاسنلاو ملسم هاور . كلذ نع هب يبنلا رجز

 هتياور يف يئاسنلا دازو « جيدخ نب عفارو رباج ثيدح نم اذه ملسم جرخأو

 هنإ : «صيخلتلا» يف فنصملا لاق . ركنم اذه : لاق مث « ديصلا بلك ءانثتسا

 اهاور هذه رباج ةياورو . ىهتنا . تاقث هلاجرو «رباج ثيدح نم ءانثتسالا درو

 حرش» يف يوانملا لاق هنأ الإ « ملعملا بلكلا ءانثتسا اهيفو ؛ يئاسنلاو دمحأ

 : يزوجلا نبا لاق هنأب ؛ تاقث اهلاجر نإ : فنصملا لوقل ًابقعتم «ريغصلا عماجلا

 نبا لاق . دمحأ هفعضو ءيشب سيل : ىيحي لاق . ةصفح ىبأ نب نيسحلا هيف

 بلكلا ءانتقا زاوج تباثلا « معن . هل لصأ ال لطاب ظفللا اذهب ربخلا اذه : نابح

 الإ بلك ىنتقا نم» : كي هلوقل ؛ هانتقا نم لمع نم صقن ريغ نم ديصلل
 ‹ ليللا لمع نم طاريق : ليق «ناطاريق موي لك هرجأ نم صقن « ديص بلك

 نمث نع يهنلاو ءاذه . لفنلاو ضرفلا نم : ليقو « راهنلا لمع نم طاريقو

 نمث نع يهنلا ةياورب ملسم درفناو « دوعسم يبأ ثيدح نم هيلع قفتم بلكلا

 اوفلتخاو « ًاقلطم بلكلا عيب ميرحت ىلع روهمجلاو « مرحتلا يهنلا لصأو ؛ رونسلا
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 : ٠ ل ةشئاع ثيدح _- ٤ هنع ىهن امو هطورش باب د١ عويبلا باتك - ٠

 بهذو « دهاجمو سواطو ةريره وبأ : رونسلا عيب ميرحت ىلإ بهذ دقو ؛رونسلا يف
 فالخ وهو « هيزنتلا ىلع يهنلا اولمحو « عفن هل ناك اذإ هعيب زاوج ىلإ روهمجلا
 لوقلاو ‹ هريغو هل ملسم جارخإب دودرم فيعض ثيدح هنأب لوقلاو « ثيدحلا رهاظ
 نع ملسم هجرخأ هنأب ًاضيأ دودرم « ةملس نب دامح ريغ ريبزلا يبأ نع هوري مل هنأب
 ايداع وع يبأ نع ايور ناتقث ناذهف ؛ ريبزلا يبا نع هللادبع نب لقعم

 | : تَلاَقَف ةَريِرَب يْنءاَج : تاق اَهْنَع هلا يضر ةّشئاع ْنَعَو 4
 0 تلقف . ينينيعأ « ةّيقوأ ماع لك يف ؛ ِقاَوأ عمت ىَلَع يلهأ تاك
 . اهلْهَأ ىلإ ةريرب تبهذف « َتْلَعُف يل كالو نوُكَيو ْمُهَل اهدعأ نأ كله

 هلآو هيلع ُهللا ىلص هللا لوُسَرَو . مهدنع ْنم تءاَجف ٠ اَْيََع اوُبأف مُهَل تلاقف

 مهل َنوُكَي نأ الإ اوُبأف مهيَلَع كلذ ُتْضَرَع دق ينإ : ْتلاَقَف سلاَج مّلسو
 ىّلص يبا َُشئاَع تربح  مّلسو هلآو هيلع هلا ىلص يلا عمّ « ءالولا
 ْنَمل ءالولا امّْنإف , ءالولا ْمُهَل يطرتش ناو اهيذخ» : لاف « مّلسو هلآو هيلع هللا

 يف مّلسو هلآو هيلع للا ىّلص هللا لور اَ مث« ةَشئاَع تلَمَفَف « ع
 نوطرَتشب ؛ لاَجر لاب اَمَف « دعَب اّمأ» : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمَحف ؛ سانلا

 ا باتك يف سيل طرش نم ناك ام !؟ىَلاعَت هللا باتك يف تسيل اطوُرش
aل  aامو . وأ هللا طْرَشو « قَحأ هللا ءاضق د  

 . يَراَخُبلل ظفللاو , هيلع فتم . «قّبعأ ْنَمل ءالولا

 1 (ءالّولا مھل يطرتشاو اهيقتَعأو اهيرَمشا» : : لاق ملم دنعو

 ةدحوملا ءابلا حتفب , (ةريرب ينتءاج : تلاق اهنع هللا يضر ةشئ ةهشئاع نعو)
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 ةشئاع ثيدح 61 هنع ىهن امو هطورش باب- ١ عويبلا باتك ۷

 س رحى يس حب بي سا يمض اال

 ةيتاكملا نش: ( تيت تاك ينإ : تلاقف) ةشئاعل ةالوم « ةيتحت ةانثم امهنيب نيءارو

 دنع وه امك ؛راصنألا نم سان مه : (يلهأ) هدبعو ديسلا نيب دقعلا يهو

 رمألا ةغيصب : (ينينيعأف « ةيقوأ ماع لك يف ؛ قاوأ عست ىلع) يئاسنلا

 يل كؤالو نوكيو , مهل اهدعأ نأ كلهأ بحأ نإ : تلقف) ةناعإلا نم ثنؤملل

 ‹ مهدنع نم تءاجف « اهيلع اوبأف مهل تلاقف . اهلهأ ىلإ ةريرب تبهذف « تلعف

 كلذ تضرع دق ينإ : تلاقف « سلاج ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسرو

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عمسف ذ , ءالولا مهل نوكي نأ الإ اوبأف مهيلع

 رتشاو اهيذخ» : لاقف , ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةشئاع تربخأف

 ؛ ءالولا) ىلع : ىنعمب ماللاف . مهيلع يطرتشا : ينعي : ينزملاو يعفاشلا لاق : (مهل

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ماق مث « ةشئاع تلعفف « «قتع أ نمل ءالولا اغإف

 لاجر لاب امف « دعب امأ» : لاق مث« هيلع ىنثأو « هللا دمحف ؛ سانلا يف

 يف سيل طرش نم ناك ام !؟ىلاعت هللا باتك يف تسيل اطورش نوطرتشي

 هتوبث نم معأ همكحو ؛ دابعلا ىلع هبتك يذلا هعرش ىف : يأ : (هللا باتك

 نم عابتالاب : (قحأ هللا ءاضق . طرش ةئام ناك نإو « لطاب وهف) ةنسلا وأ نآرقلاب

 ‹ هيلع قفتم . «قتعأ نمل ءالولا امنإو « قثوأ هللا طرشو) هللا مكحل ةفلاخما طورشلا

 : («ءالولا مهل يطرتشاو اهيقتعأو اهيرتشا» : لاق ملسم دنعو . يراخبلل ظفللاو

 ‹ هتبقر ىلع هدبعو ديسلا نيب دقع يهو « ةباتكلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا

 مكيلع بتك# : هلوق يف امك ؛ مكحلاو ضرفلا وهو ؛ بتكلا نم ةقتشم يهو

 دبعلا اهبلط اذإ ةبجاو : دوادو ءاطع لاقو . ةبودنم يهو « [18* :ةرقبلا] #مايصلا

 . رمألا ىف لصألا وهو « [8* :رونلا] #مهوبتاكف# : ىف رمألا رهاظل ؛ هتميق ردقب

۲١ 



 171 : : ةشئاع ثيدح _ ٤ هنع ىهن امو هطورش باب - ١ عويبلا تاک ے۷

 [۲۲ :رودلا] «ًاريخ مهيف متملع نإ : هلوقب بوجولا ديق ىلاعت هنأ الإ : تلق
 : فلسلل لاوقأ ريخلا ريسفت ىفو « ةباتكلا بجت مهيف ريخلا ملع دعب « معن

 : قلك لاق هنأ ؛ دواد يبأ دنع eg لسرم ثيدح ىف ءاج ام : لوألا
 . «سانلا ىلع الك مهولسرت الو . ةفرح مهيف متملع نإ»

 . لاملا :e r رونلا] «اريخ# لاق « سابع نبال : يناثلاو

Eءافوو ةنامأ : هنع :  . 

 . كيضقي كبتاكم نأ تملع نإ ا : عبارل

 افا س هلآو هيلع هللا یلص هريرقت يفو « ةيقوأ ماع لك یف: اهلوقو

 يداهلاو يعفاشلا هيلإ بهذ امك ؛ هتيطرشو همتحت ىلع ال ميجنتلا زاوج ىلع

 نع تاياورب اولدتساو « نامجن هلقأو ؛ طرش ةباتكلا يف ميجنتلا : اولاقو ء امهريغو

 ىلع ةباتكلا دقع زاوج ىلإ كلامو دمحأو روهمجلا بهذو < اليلد ضهنت ال فلسلا

 دّيق 0 لوقلاو « رهاظ وهو ؛ لصفي ملو « [08 :رونلا] ] ؟مهوبتاكفإ# : هلوقل ؛ مجن

 ءارآب تايآلا دييقتو « عامجإب سيل ذإ ؛ حيحص ريغ فلسلا نع راثآلا اهقالطإ

 عيب زاوج ىلع (اهيذخ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق لدو . لطاب ءاملعلا

 : لاوقأ ةثالث بتاكملا عيب زاوج يف ءاملعللو . ةباتكلا لام ءافيإلا رسعت دنع بتاكل

pl 
 ع هلوق مهتجحو 4 كلامو شا بهذم وهو هزاوج . لوألا فر بتاكملا» .

 بيعش نب ورمع ثيدح نم هجام نباو دواد وبأ هجرخأ . «مهرد هيلع يقب ام
 ٠ . هدج نع هيبأ نع

 )١( فورعم وه امك « عوفرم لسرملا نأل ؛ هل ىنعم ال راركت اذه !
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 ةشئاع ثيدح 1 هنع ىهن امو هطورش باب- ١ عويبلا باتك

 مم سس ا مص مس اک و

 . ةريرب ثيدح رهاظب نيجتحم « هقتعي نم ىلإ هاضرب هعيب زوجي هنأ : يناثلاو

 : اولاق « ةعامجو ةفينح يبأل وهو « ًاقلطم هعيب زوجي ال هنأ : ثلاثلا لوقلاو

 اهسفن تزجع ةريرب نإ : اولاق نأب ثيدحلا اولوأتو « ديسلا كلم نع جرخ هنأل

 ةريرب ةصق ىف عقاولاب دييقتلا نأل ؛ رهظأ لوألا لوقلاو . اهتباتك دقع اوخسفو

 امأو !؟طرش هنأ نيأ نمف « كلذك عقاولا ناك امنإو « طرش هنأ ىلع ليلد هيف سيل

 هنإف ‹ تبث ام ىلاعت هللا قح نأ هباوجف « هللا قح طوقس بجوي هعيب نأب لوقلا

 . هنع بتاكملازجع هنأ ضرفلاو « ءافيإلاب الإ تبثي ال

 : هلوق باب نم « ىلع : ىنعمب ماللا تلعج نإ ؛ «ءالولا مهل يطرتشاو» : هلوقو

 هلاق امك « 1٠١0 : ءارسإلا] 4ناقذألل نورخي# و [۷: ءارسإلا] (اهلف متأسأ نإو#

 مهيلع ركني مل كلذك ناك ول هنأب ؛ فعض دق هنأ الإ « لاكشإ الف ؛ يعفاشلا

 دارأ : ليقو « رمألا لوأ هل مهطارتشا هركنأ يذلا نأب هنع باجيو . ءالولا طارتشا

 مهل نّيب دق ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأل ؛ مهل خيبوتلاو رجزلا كلذب

 ةشئاعل لاق ةفلاختا مهنم ترهظ املف « لحي ال طرشلا اذه نأو « ءالولا مكح

 ؛ ةحابإلل كلذ نوكي الف « قحلل فلاخم مهطارتشا نأل ؛ ىلابت ال : هانعمو . كلذ

 ةفرعم دعبو « همدعك هدوجو نأو « طارتشالاب ةالابملا مدعو ةناهإلا دوصقملا لب

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هنم عقو فيك هنأب لاكشإلا لوزي ليوأتلاو هوجولا هذه

 ثيح نم ؛ عئابلل ررغو عادخ هنأ رهاظ هنإف « مهل طرشلاب ةشئاعل نذإلا ملسو

 . هفالخ ىلع رمألا فشكناو ؛ عفانملا ضعب هل يقب هنأ عيبلا دنع دقتعي هنإ

 نمل ءالولا امنإ» : هلوق يفو « لاكشإلا بهذي ليوأتلا هوجو ققحت دعب نكلو

۲۲ 



 رمع نبأ ثيدح ٥- ظ هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ١ عويبلا باتك -

 . هريغ ىلإ هادعتي ال قتعأ نميف نميف ذ ءالولا رصح ىلع ليلد « «قتعأ

Vtتاَمّمأ عيب ْنَع ُرَمُع یھت : لاق اَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَو -  

 ادإف . هل ادب ام اهب عتمّتسَي . ثروت الو ‹ بَهوُت الو « ٌعاَبت ال : لاقف ء دالوألا

 . . مهّوَف ةاوُرلا ضعَب هعفر : لاقو « يقهيبلاو كلام هاور ةرح يهف تام

 ء دالوألا تاهمأ عيب نع رمع ىهن : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 ىهف تام اذإف « هل ادب ام اهب عتمتسي . ثروت الو . بهوت الو « عابت ال : لاقف
 : ينطقرادلا لاقو : (مهوف ةاورلا ضعب هعفر : لاقو « يقهيبلاو كلام هاور . ةرح
 فورعملا : الواو بتخاض لاق قحلا دبع لاق هلثمو 0 رمع ىلع هفقو حيحصلا

 مكاحلا ج -رخأ دقو ؛ ةباحصلا نع راثأ نابلا يفو « ةقث هعفر يذلاو . فقولا هيف

 : ةحتاص يس ريع دك املاح نوكأ لاق هديب نعوذنملا ني ا ركاسع نون

 PE RE سا واع

 تألتما ىتح ةعاس ثكمي ملف . راصنألاو نيرجاهملا يل عدا : رمع لاقف . اهمأ
 هب ءاج اميف ناك لهف : دعب امأ : لاق مث , هيلع ىنثأو هللا دمحف . ةرجحلاو رادلا
 تحبصأ دق اهنإف : لاق « ال : اولاق ؟ةعيطقلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم
 اوعطقتو ضرألا يف اودسفت نأ متيلوت نإ متيسع لهف# : أرق مث , ةيشاف مكيف

 ‹ مكنم ئرما ءأ عابت نأ نم عطقأ ةعيطق يأو : لاق مث « [۲۲: دمحم] «مكماحرأ

 نأ ىلع ليلد ثيدحلاو راثآلا نم هوحنو اذهف . لحي ال هنإو « ةعيطق اهنإف ؛ رح

 اذه ىلإو ؛ ال وأ ًايقاب دلولا ناك ءاوس ؛ اهعيب مرح اهدّيس نم تدلو اذإ ةمألا
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 رباج ثيدح 65 هنع ىهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ۔۷

 ‹ نيرخأتملا نم ةعامج اهعيب نم عنملا ىلع عامجإلا ىعداو « ةمألا رثكأ بهذ

 يل صخلتو : لاق درفم ءزج يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ريثك نبا ظفاحلا درفأو

 دقو . لاوقأ ةينامث يه ثيح نم ةلأسملا يفو . لاوقأ ةعبرأ اهيف يعفاشلا نع

 . ىتآلا ثيدحلا هدافأ امل ؛ اهعيب زاوج ىلإ دوادو ةيمامإلاو رصانلا بهذ

 : دالوألا تاّهمأ انّيرارَس عيبن انک : لاق ُهْنَع هللا يضر رباج نَْعَو - 7

 يئاسنلا هاور . ًاسأب كلّذب ىَرَي ال « يح مَّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص يتلا

 . نابح نبا هححّصو « ينطقرا دلاو هجام نب راو

 يبنلاو . دالوألا تاهمأ انيرارس عيبن انك : : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 هجام ٠ نباو يئاسنلا هاور . اسأب كلذب ىري ال « يح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 وبأو يقهيبلاو يعفاشلاو دمحأ هجرخأو : (نابح نبا هححصو < ينطقرا دلاو

 . انيهتناف اناهن رمع ناك املف : هيفو «رکب يب نمز يف : دازو « مكاحلاو دواد

 يف سيل : يقهيبلا لاق . فيعض هدانسإو « ديعس ىبأ ثيدح نم مكاحلا هاورو

 . هيلع مهرقأو « كلذ ىلع علطا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ قرطلا نم ءى

 ىري ال يح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلاو : اهيف يتلا يئاسنلا ةياور هدرتو
 هيلع ىلع نع حص هنأب ؛ ًاضيأ اهعيب زاوجب نولئاقلا لدتساو . ًاسأب كلذب

 نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأو . هزاوج ىلإ اهعيب ميرحت نع عجر هنأ مالسلا
 لوق ايلع تعمم" لاق« ید لا تامل ةع قع نرس منا نع پو ا

 نأ كلذ دعب تيأر مث « نعبي ال نأ دالوألا تاهمأ يف رمع يأرو يير عمتجا

 نع «حرشلا» يف باجأو . ديئانسألا حصأ ىف ذدولعم وهو « ثيدحلا . . . نعبي

 هم



 رباج ثیدح -۷ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ۷

 « خسان ركذ ام نأو « رمألا لوأ يف ناك رباج ثيدح نأ لمتحي هنأب ةلدألا هذه

 : تلق . حجرأ لوقلا ضراعتلا دنعو « لوق ركذ امو « ريرقتلا ىلإ عجار هنإف اضيأو
 نأ اهعيب زاوجب لئاقللف « لامتحالاب خسن ال هنأل ؛ باوجلا اذه فعض ىفخي الو

 خسن مث رمألا لوأ ناك رمع نبا ثيدح نأ لمتحي : لوقيو « لالدتسالا بلقي

 ىلإ عجار رباج ثيدح نإ : هلوق مث , اديعب الامتحا ناك نإو « رباج ثيدحب

 لوقلا : هيلع لاقي ؛ ضراعتلا دنع حجرأ لوقلاو ؛ لوق رمع نبا ثيدحو « ريرقتلا

 الإ اهعيب عنم يف سيلو « مهو هعفر نأ هريغو فنصملا حرص لب « هعفر حصي مل

 سيلف ؛ عامجإب سيلو « ةباحصلا نم هرواش نمو « ريغ ال هنع هللا يصر رمع يأر

 . . يأرلا ىلإ ةباحصلاو رمع جاتحا امل صن ؛ ةلأسملا يف ناك ول هنأ ىلع « ةجحب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر اناهن : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 1

 . لّمَجلا بارض عيب نعو : : ةياور يف دازو « ملسم هور ءاَملا لضف عْيَب نع ليز

 ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا ا اناهن : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 : (لمجلا بارض عيب نعو : ةياور يف دازو ملسم هاور . ءاملا لضف عيب نع

 لاقو « يذمرتلا هححصو « دبع نب سايإ ثيدح نم «ننسلا» باحصأ هجرخأو

 ام عيب زوجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو . امهطرش ىلع وه : يريشقلا حتفلا وبأ

 ضرأ ىف عبني نأ كلذ ةروصو :.ءاملعلا لاق . هبحاص ةيافك نع ءاملا نم لضف

 اذإ اذكو ؛ عنملا هل سيلف « هتيافك نع لضفي مث « ىلعألا يقسيف ءام ةحابم

 يقسيو هنم يقسيف ًارثب رفح وأ « ءاملا اهيف عمجي ةكولم ضرأ يف ةرفح ذختا

 ام لذب هيلع بجي هنأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظو . لضف ام عنم هل سيلف « هضرأ
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 وأ ةحابم ضرأ يف ناك ءاوسو « عرز يقس وأ روهط وأ برشل هتيافك نع لضف

 لوخد زوجي هنإ : لاقو «يدهلا» يف ميقلا نبا مومعلا اذه ىلإ بهذ دقو . ةكولم

 لامعتسا هعنمي الو« كلذ ىف ًاقح هل نأل ؛ ألكلاو ءاملا ذخأل ةكولمملا ضرألا

 ةحابم ريغ ضرأ يف ىعرلا زاوج ىلع دمحأ صن هنإ : لاقو « ريغلا كلم

 مث ‹ شيشحلاو بطحلا يف ىيحي مامإلاو هللاب روصنملا بهذ هلثم ىلإو « يعارلل
 لب « لوخدلا نم هعنم هل سيل هنأل ؛ ضرألا بحاص نذإل ةدئاف ال هنإ : لاق

 جاتحي امإو « نذإلا ىلع هلوخد فقوتي الف « هعنم هيلع مرحيو هنيكمت هيلع بجي
 امأو « ناذثتسالا ںوجول ؛ نكس اهيف ناك اذإ « رادلا ىف لوخدلا ىف نذإلا ىلإ

 ار اردت هنأ حان يكلف سيلا قاذف لاك دقن كس اید نک کاک

 . هئامب قحأ وهف ًارهن وأ ًارئب رفتحا نمو . [14 : رونلا] «مكل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ
 لوق وه امك كلم ال رفاحلل قح ءاملا نإ : انلق ءاوس « هريغ نع ةلضفلا عنمي ال

 هجرخأ امل ؛ هريغل ةلضفلا لذب هيلع نإف ؛ كلم وه : انلق وأ «_ ءاملعلا نم ةعامج

 : لاق ؟ةعيم لحب ال ىذلا ءيشلا اها هللا ياب لج لاق هنأ  ةؤاذونأ

 دافأو . «حلملا» : لاق ا ال ىلا ءيشلا ام ! هللا يبن اي : لاق  «ءاملا»

 ضرأ ىلإ هباودب قبس نمف ؛ ألكلا هلثمو « هلكاش امو « حلملا ءاملا مكح يف نأ

 سيلف هنم تجرخ اذإف ؛ هباود هيف تماد ام هيعرب قحأ وهف « بشع اهيف ةحابم
 سايقلاب كلذ نم صصخم وهف « فورظلاو ةيقسألا يف زرحا امأو « اذه . هعيب هل

 نم ةمزح ذخأيف البح مك دحأ ذخأي نأل» : ا

 وأ يطعأ سانلا لأسي نأ نم هل ريخ . ههجو اهب فكيف « كلذ عيبيف « بطح

 ؛ امهسفنأ نيعلاو رثبلا عيب كلذكو ‹ رطضمل الإ هلذب بجي الو « هعيب زوجيف . ' (عنم
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 رمع نبا اثيدح ۔ ۹٤۷و۸٨۸ هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ١ .عويبلا بناتك -۷

 . نيملسملا ىلع اهب عسوي . ةمور رئب يرتشي نم» : هي لاق دقف « زئاج هنإف

 ؛ (لمجلا بارض نعو» : هلوقو « ةفورعم ةصقلاو . نامثع اهارتشاف ! «ةنجلا هلف

 . ىتآلا ثيدحلا يف بسعلاب هنع ربع دقو . لمجلا بارض ةرجأ نع ىهن : يأ

 ء اك هللا لوُسَر ىه : لاق اًَمُهْنَع هللا يضَرَرَّمُع نبا نَعَو

 . يراخُبلا ُهاَوَر . لخفلا ٍبْسَع

 بسع نع لو هللا لوسر ىهن : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو) ظ

 هاور) ةدحوم ءابف ةلمهملا نيسلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب وهو : (لحفلا

 ةرجألاو « بارضلل لحفلا راجئتسا ميرحت ىلع ليلد « هلبق اميفو هيفو : (يراخبلا

 بارضلل هرجأتسي هنأ الإ « كلذ زوجي هنأ ىلإ فلسلا نم ةعامج بهذو « مارح

 يهو ؛ هيلإ وعدت ةجاحلا نأل : اولاق ؛ ةمولعم تابرضلا نوكت وأ « ةمولعم ةدم

Aiهلصأ سس ص  . 
 هامش © م 31

 ١وىإ

 اعْيَب اكو . ةلبحلا ٍلَبَح عب نع یھت وي 3

 يف يتلا جنت هك منت نأ ىلإ َروَُملا ماتبي جرا ناک ةّيلهاجلا لها هع

 :وراختلل ظفللاو « هيلع يقم . اهن

 ات

 : (ةيلهاجلا لهأ هعاتبي اعيب ناكو) امهيف ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب

 ريعبلا : يأ ؛ يازلا مضو ميجلا حتفب : (روزجلا عاتبي لجرلا ناك) هلوق هرسفو

 نأ ىلإ) روزجلا هذه : لوقت ؛ ركذم ىلع قلطأ نإو ثنؤم وهو « ىثنأ وأ ناك اركذ
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 رمع نبأ ثيدح -4 هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ۱ عويبلا باتك -۷

 نم ريسفتلا اذهو : (اهنطب يف يتلا جتنت مث) لوهجملل لعفلا ءانب ىلع الإ برعلا

a geرفا الا  eمعربا مااا  

 نود نم ؛ ةقانلا دلو لمح : ةياور يف عقوو : (يراخبلل ظفللاو ‹ هيلع قفتم)
 اهجاتن نوكي نأ نود نم ؛ اهنطب ىف ام ةقانلا جتنت نأ : ةياور يفو « جاتنإلا طارتشا

 عمج ةلبحلاو « لوبحلا هب يمس ؛ لبحت تلبح ردصم : لبحلاو . جتنأ وأ « لمح دق

 لاق ؛ ءاتلاب ةلباحو لباح : لاقيو « بتاك ىف ةبتكو « ملاظ يف ةملظ : لثم ؛ لباح

 لب : هريغ لاقو ,. ثيدحلا اذه ىف الإ تايمدآلا ريغ ىف لبحلا دري مل: ديبع وبأ

 يهنملا اذه يف ءاملعلا فلتخاو « عيبلا اذه ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو . هريغ يف تبث

 لصحي نأ ىلإ روزجلا نمثب لجؤي ثيح نم وه له ؛ تاياورلا فالتخال ؛ هنع
 ؛ ةعامجو يعفاشلاو كلام لوألا ىلإ بهذ ؟جاتنلا هنم عيبي هنإ وأ« روكذملا جاتنلا

 نم ةعامجو قاحسإو دمحأ يناثلا ىلإ بهذو « لجألا ةلاهج يهنلا ةلعو : اولاق

 . لوهجمو « مودعم عيب هنوك وه ىهنلا ةلعو : اولاق ؛ يذمرتلا مزج هبو « ةغللا ةمئأ

 يراخبلا اذه ىلإ راشأ دقو « ررغلا عيب يف لخاد وهو « هميلست ىلع رودقم ريغو

 باب يف ًاضيأ هحجرو لوألا ريسفتلا ىلإ راشأو « ررغلا عيبب بابلا ردص ثيح

 . يناثلل ًاقفاوم ةغللا لهأ مالك ناك نإو ؛ ثيدحلل ًاقفاوم هنوكب ؛ ملسلا

 ىلإ عيبلا دارملا له : لاقي هنأل ؛ لاوقأ ةعبرأ فالخلا نم لصحتيو « معن

 ؟اهدلو ةدالو وأ مألا ةدالو لجألاب دارملا له ؛ لوألا ىلعو ؟نينجلا عيب وأ لجأ

 . لاوقأ ةعبرأ تراصف ؟نينجلا نينج وأ لوألا نينجلا عيب دارملا له : يناثلا ىلعو

 هنأو « ةمركلا ةلبحلاب دارملا نأ دربملا سابعلا يبأو ناسيك ¿ نبا نع يکحو اذه
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 ةريره ىبأو رمع نبا اثيدح ۔ ۱١٣۷و ۷٥۰ هنع ىهن امو هطورش تاب ۔ | . عويبلا باتك ۷

 «ةدحوملا ءابلا نوكسب اذه ىلع هلصأف ؛ حلصي نأ لبق بنعلا رمث عيب نع ىهن

 . اهحتف  ةمركلا : ىنعمب  ةلبحلا ىف ىكح دق هنأ الإ « كيرحتلاب تاياورلا نكل

 عيب نع ىهن هلي هللا لوسر نأ) رمع نبا يأ : (هنع هللا يضر هنعو) ٠

 : يأ ؛ قتعلا ءالو وه : ءالولاو : (هيلع قفتم . هتبه نعو) واولا حتفب : (ءالولا

 نأل ؛ هنع ىهنف « هعيبتو هبهت برعلا تناك ؛ هقتعم هثرو قتعملا تام اذإ وهو
 . «ةياهنلا» يف هركذ . ةلازإلاب لوزي ال بسنلاك ءالولا

 نا هللا لوُسَر یھت : لاق نع هللا يضَر ةريره يبأ نعو_-امه١

 ظ . ملسم هاور . ررغلا عيب نعو « ةاصحلا

 , ةاصحلا عيب نع كي هللا لوُسَر ىَهَن : لاق ُهْنَع هللا يضر ةَرْيرِه يبأ نعو)

 روص نم نيتروص نع ىهنلا ىلع ثيدحلا لمتشا : (ملسم هاور . ررغلا عيب نعو

 ( e . عيبلا

 مرا : لوقي نأ وه : ليق « ةاصحلا عيب ريسفت يف فلتخاو ؛ ةاصحلا عيب : ىلوألا

 نم فك ىلع ضبقي نأ وه : ليقو ‹ ةاصحلا ةيمر هيلإ تهتنا ام ردق هضرأ

 ةعلس هعيبي وأ « عيبملا ءيشلا نم ةضبقلا يف جرخ ام ددعب ىل : لوقيو ءاصح

 كسي نأ : ليقو . مهرد ةاصح لكب ىل : لوقيو ء اصح نم فك ىلع ضبقيو

 : ليقو « عيبلا بجو دقف ةاصحلا تطقس تقو يأ : لوقيو « هديب ةاصح امهدحأ
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 ةريره يبأ ثيدح هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك -۷

 يهف اهتباصأ ةاش يأ : لوقيو ةاصح ذخأيف « منغلا نم عيطقلا ضرتعي نأ وه

 ظفلو « ةلاهجلا نم عيبملا وأ نمثلا يف امل ررغلل ةنمضتم هذه لكو ءاذكب كل

 هللا ىلص ىهنف « ةيلهاجلا اهعاتبي ام تناك اهنوكل تدرفأ امنإو « اهلمشي ررغلا
 ةاصحلا رابتعال ةسبالملل ؛ ةاصحلا ىلإ د ا اهنع ملسو هلآو هيلع

 : ىنعمب وهو « ةرركتملا ءارلاو ةمجعملا نيغلا حتفب ؛ ررغلا عيب : ةيناثلاو . هيف

 ريغ لمتحيو . لوعفملا ىلإ هتفاضإ نم هيلإ ردصملا ةفاضإو « لوعفم مسا ؛ رورغم

 لكأ نم نوكيف ؛ هققحت دنع هب اضر ال نأ ةنظم وه يذلا عادخلا : هانعمو . اذه

 دبعلا عيبك ؛ هميلست ىلع ةردقلا مدعب امإ : روص ىف ققحتيو . لطابلاب لالا

 ؛ هل عئابلا كلم متي ال وأ « ًالوهجم وأ ًامودعم هنوكب وأ « رفانلا سرفلاو « قبآلا

 حصيف ررغلا ضعب لمتحي دقو . روصلا نم كلذ وحنو « ريثكلا ءاملا يف كمسلاك

 نإو ‹ ةوشحلا ةبحلا عيبكو رادلا ساسأب لهجلاك ؛ ةجاخلا هيلإ تعد اذإ عيبلا هعم

 ؛ ارهش ةبادلاو رادلا ةراجإ زاوج ىلع اذكو « هيلع عمجم كلذ نإف اهوشح ري مل

 ةرجألاب مامحلا لوخد ىلعو « نيرشعو اا امون نيثالث رهشلا نوكي دق هنأ عم

 يف برشلا زاوج ىلعو « مهثكم ردقو « ءاملا مهلامعتسا يف سانلا فالتخا عم

 ‹ نوطبلا ىف ةنجألا عيب ةحص مدع ىلع اوعمجأو . ةلاهجلا عم ضوعلاب ءاقسلا

 . عورفلا بتك اهيلع تلمتشا ةريثك روص يف اوفلتخاو ؛ ءاوهلا يف ريطلاو
 E قرتسلا نم» : لاق ایچ هلا لوُسَر نأ : هلع هللا يضر هنعو -۲

 . ملسم هاور . (ُهَلاَثكَي یتح ُهْعِبَي الن

 ىرتشا نم)» : لاق ال هللا لوسر نأ) ةريره نأ يأ : (هنع هللا ىصر هنعو)
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 ةريره يبأ ثيدح - ۲ هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -۷

 هعيبي ال هنأ ماعطلا يف درو دقو : (ملسم هاور . «هلاتكي ىتح هعبي الف اماعط
 نم مع يف دروو « ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم « هيفوتسي ىتح هارتشا نم

 ينإ ! هللا لوسر اي : تلق : لاق دمحأ دنع مازح نب ميكح ثيدح ماعظلا

 الف ًائيش تيرتشا اذإ» : لاق ؟ىلع مرحي امو اهنم يل لحي امف ؛ ًاعويب يرتشأ
 نأ» : تباث نب ديز ثيدح نم دواد وبأو ينطقرادلا جرخأو . «هضبقت ىتح هعبت

 ىتح « عاتبت ثيح ةعلسلا عابت نأ ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نبا ثيدح نم يذمرتلا الإ ةعبسلا هجرخأو  «مهلاحر ىلإ راجتلا اهزوحي
 رفا لاق . «هيفوتسي ىتح هعبي الف اماعط عاتبا نم» : لاق ف ىبنلا نأ سابع

 يأ عيب زوجي ال هنأ ثيداحألا تلدف ؛ هلثم الإ ءيش لك بسحأ الو : سابع

 . اهئافيتساو اهل عئابلا ضبق دعب الإ« تيرش ةعلس

 بهذو « تاعيبملا نم هريغ ال ماعطلاب مكحلا اذه صتخي هنأ ىلإ موق بهذو
 هنإف ؛ تباث نب ديز ثيدحل ؛ هريغ نود لوقنملاب كلذ صتخي هنأ ىلإ ةفينح وبأ
 ميكح ثيدحو « ماعلا هب صخي ال صاخلا مكح ركذ نأ باوجلاو . علسلا ىف

 لبق يرد نیلا نصي ار زيهم بمن هيلإ و « هيلع لمعلاف ماع

 . سابع نبا هطبنتساو « ميكح ثيدح هل لد يذلا وهو « ًاقلطم ضبقلا

 عيب نع اي هللا لوسر ىهن : رباج ثيدح نم ينطقرادلا جرخأ :ةدئاف

 نم رازبلل هوحنو . يرتشملا عاصو عئابلا عاص : ناعاصلا هيف يرجي ىتح ماعطلا

 ةلياكم ءيشلا ىرتشا اذإ هنأ ىلع لدف ؛ نسح دانسإب ةريره يبأ ثيدح

 هأرتشا نم ىلع هليكي ىتح لوألا ليكلاب هميلست زجي مل« هعاب مث « هضبقو
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -۷

 مل هنأكو . لوألا ليكلاب هعيب زوجي : ءاطع لاقو . روهمجلا لاق كلذبو ؛ ًايناث

 ةداعإب صقنلا نم زوجي ام ققحتل ؛ ًايناث ليكلاب رمألا ةلع لعلو « ثيدحلا هغلبي
 ١ فازجلا عيب , زوجي ال هنأ ىلع ليلد نيعاصلا ثيدحو عادخلا ناهذإل ؛ ليكلا

 انك : هظفلو « ًافازج ماعطلا نوعاتبي اوناك مهنأ : رمع نبا ثيدح يف نأ الإ

 ةللك هللا لوسر اناهنف « ًافازج نابكرلا نم ماعطلا يرتشن

 ملعن ال ؛ ًافازج ةربصلا عيب زوجي : ةمادق نبا لاق . يذمرتلا الإ ةعامجلا هجرخأ

 هنأ دارملا نأ ىلع نيعاصلا ثيدح لمح فازجلا عيب زاوج تبث اذإو « افالخ هيف

 . يرتشملل هليك ةداعإ نم دب الف « هعيب ديرأو , اليك ماعطلا ىرتشا اذإ

 . هلقنن ىتح هعيبن نأ

 ريق ~~ 0 يب مب ع سان © ٠ و 8 ا

 دمحا هاور . ةعيب ىف نيتعيب نع هلی
 امن ل وم ٠ 7ت

2 2 
 ارس

NAP EEE 

 ناّبح ¿ نباو يذمرتلا هحَحَصو «ٴيئاَسنلاو .

 . «ابرلا وأ اسکا هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نمل : دواد يب الو

 دي هللا لوسر ىهن : لاق) ةريره يبا يأ : (هنعو)

 نم : (دواد ىبألو . نابح نباو يذمرتلا هححصو « ىئاسنلاو دمحأ هاور

 لاق : («"ابرلا وأ امهسكوأ هلف ةعيب يف نيتعيب عاب نم») ةريره يبأ ثيدح
 ؛ ادقن فلأبو « ةئيسن نيفلأب كتعب : لوقي نأ : امهدحأ : ناليوأت هل : ىعفاشلا

 . قيلعتو ماهبإ هنأل ؛ دساف عيب اذهو ؟هب تذخأ تئش تئش امهيأف

 . ىهتنا . كسرف ىنعيبت نأ ىلع يدبع كتعب : لوقي نأ : يناثلاو

 . هعيب يف نيتعيب نع هي

 جرخأو  دحأو ريغ هيف ملكت دقو ؛ ةمقلع نب ورمع نب دمحم - لكلا دنع - ا

 .:ةزهشب اورم لاخلا هل

 ضر



 بيعش نب ورمع ثيدح _ ٤ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك -۷
 0 ااا

 عيب عني نم دنع ابرلا موزلو « نمثلا رارقتسا مدع لوألا ىلع يهنلا ةلعو

 لبقتسم طرشب هقيلعتل يناثلا ىلعو « ءاسنلا لجأل ؛ هموي رعس نم رثكأب ءيشلا
 ؛ «ابرلا وأ امههسكوأ هلف» : هلوقو « كلملا رقتسي ملف « هعوقو مدعو هعوقو زوجي
 وه يذلا سكوألا امإ : نيرمألا دحأ نع ولخي ال وهف كلذ لعف اذإ هنأ ينعي

 . لوألا ريسفتلا ديؤي امم اذهو ؛ ابرلا وأ لقألا ذجأ

 لاق : ر ا ريف الج زنا آو چک ےک قو

 مَ ام حر الو« عب يف ناّطْرَش الو «عئَبَو فَلَس لحي الا : 0 + هللا َلوُسَر

 نباو يذمْرَتلا ُهَحَّحّصَو « ةسْمخلا هور . «كَدْنع سلام عيب الو « مْ

 نع ةفينح يبأ ةّياور نم «ثيدحلا مولع يف هَجَرْخَأو , مكاحلاو ةّميرخ

 هَجَرخأ هجولا اذه نمو . .طرشو عب نع ىهن : ظفلب روك ذَملا ورمَع

 بفرع وهو < «طّسوألا» يف ينارّبَطلا

 لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)
 الو ‹ نمضي مل ام حبر الو ‹ عيب يف ناطرش الو « عيبو فلس لحي ال» : ظ

 . مكاحلاو ةيزخ نباو يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور . فنی

 ورمع نع ةفينح يبأ ةياور نم« ثيدحلا مولع» يف ) مكاحلا يأ: (هجرخأو

 هجرخأ يذلا : ينعي : (هجولا اذه نمو . طرشو عيب نع ىهن : ظفلب روكذملا

 ةعامج هاور دقو : س رهو ‹ «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ) )مكاحلا

 . اهتفص ىلع عيبلا نع ىهن روص عبرأ ىلع لمتشا و يوونلا هبرغتساو

 (  » ww«ةفيعضلا» رظنا )49١(.

۳٤ 



 بيعش نب ورمع ثيدح -14 هنع ىهن امو هطورش باب-١ عويبلا باتك -۷
 ببي سس يس سس ا سس ماا

 ةعلس يرتشي نأ صخشلا ديري ثيح كلذ ةروصو « عيبو فلس : ىلوألا

 نضر هك ناب ا چ كلذ نأ هدنعو و ءاسنللا لخأل ؛ اهنيت نمرتكاب

 ! ةليح ؛ هيلإ هلجعيل عئابلا نم نمثلا

 تعب : لوقي نأ وه : ليقف ؛ امهريسفت يف فلتخا ؛ عيب يف ناطرش : ةيناثلاو

 عيبي الأ يرتشملا ىلع عئابلا طرشي نأ وه : ليقو « ةئيسن اذكبو اذكب دقن اذه
 ىنعيبت نأ ىلع ؛ اذكب ةعلسلا هذه كتعب : لوقي نأ وه : ليقو « اهبهي الو ةعلسلا

 ال : «ةياهنلا» يفو . «ثيغلا» نع ًالقن «حرشلا» يف هركذ ؛ اذكب ةينالفلا ةعلسلا

 ًافلأ ينفلست نأ ىلع فلأب دبعلا اذه كتعب : لوقي نأ لثم وه ؛ عيبو فلس لحي
 دح ىف لخديف « نمثلا يف هيباحيل هضرقي هنأل ؛ افلأ ينضرقت نأ ىلع وأ عاتم يف

 . حصي الو , ًاطرش دقعلا يف نألو ؛ ابر وهف « ةعفنم رج ضرق لك نألو ؛ ةلاهجلا

 اذه كتعب : كلوقك هنأب «ةياهنلا» ىف هرسف ؛ «عيب يف ناطرش الو» : هلوقو

 . ةعيب ىف نيتعيبلاك وهو « نيرانيدب ةئيسنو « رانيدب ادقن بوثلا

 كلذو « كلمي مل ام : هانعم : ليق ؛ «نمضي مل ام حبر الو» : هلوق : ةثلاثلاو

 هل لحي مل هنمث يف حبرو هعاب اذإف ؛ بصاغلل كلم ريغ هنإف ؛ بصغلا وه

 نامض ىف تسيل اهضبق لبق ةعلسلا نأل ؛ ضبقي مل ام : هانعم ليقو . حبرلا

 . عئابلا لام نم تفلت « تفلت اذإ ؛ يرتشملا

 نب ميكح ثيدح اهرسف دق« «كدنع سيل ام عيب الو» : هلوق : ةعبارلاو

 ديريف لجرلا ينيتأي ادا لوينسو اي لو لا هنأ يئاسدلاو دواد يبأ دنع مازح

 ؛«كدنع سيل ام عبت ال» : لاق ؟قوسلا نم هل عاتبأف « يدنع سيل عيبملا ينم

۳٥ 



 رمع نباو بيعش نب ورمع اثيدح _ ٥۷و ٥ هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -۷

 . هكلمي نأ لبق ءىشلا عيب لحي ال هنأ ىلع لدف
 ?los ها ® م ر ا E OE I ت 8 تر م

 . نابرعلا عيب نع ل هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا ىضر هنعو 65

 . هب . . . بيعش نب ورْمَع ْنَع ينَعَلَب : لاق « كلام ُهاَوَر

 4 ا ا 4 ةدحوملا ءابلاو الا 8 ةلمهلا نيعلا مضب يحل دب

 e ل

 DGG O راو دواد وبأ

 ا ا يقم اک لاق « ؛ كلام هرسف نابرعلا عيبف ؛ لاقم نع ولخت ال

 امهرد وأ ارانيد كتيطعأ : هنم ىرتكا وأ هنم ىرتش ا يذلل لوقي مث « يرتكي وأ ةمألا

 زاوج يف ءاهقفلا فلتخاو . كل وهف الإو . اهنمث نم وهف ةعلسلا تذخأ نإ ىنأ ىلع

 .ررغلاو دسافلا طرشلا نم هيف الو « ىهنلا اذهل ىعفاشلاو كلام هلطبأف ؛ عيبلا اذه

 ّ هزاوج دمحأو هئباو رمع نع ىورو ٤ لطابلاب لا( لكأ ف هلوخدو

 ملف « قوُسلا يف اَنِيَز ْتْعَْبا : لاَق اَمُهْنع هللا ّيِضَرَرَمُع نبا نَعَو ۷0٦

 دي ىَلَع برْضأ نأ تدر امسح ًاحنر هب يناطغأق لْجَر يني ُهُتِبِجوَعْا

 .« تبإاث نب ُدْيَر وه اَذِإَف .ُتْفَتلاَف « يعارذب يفلح نم ّلُجَر ذخَأَف « لُجّرلا

 ا
 ا هلا َلوُسَر ّنِإف ؛ كلْحَر ىلإ ُهَروُحَن ىتَح « هتْعَتْبا ثْيَح هغبت ال : لاقف

 ا درس

 اور . مهلاحر ىلإ ! ُراَجَتلا اهزوُحَي ىتح ؛ . عاب ثْيَح علا َعاَبُت نأ ىه

 . مكاحلاَو َناّبح نبا هَحَّحَصَو هل ظفللاو « ِدْواَد وُيَأَو دّمحأ

 هتبجوتسا املف « قوسلا يف اتيز ت تعتنا : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

۳٢ 



 رمع نبا ثيدح _ ۷ هنع ىهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك ۷

 : (لجرلا دي ىلع برضأ نأ تدرأف «انسح احبر هب يناطعأف « لجر ينيقل

 نب ديز وه اذإف ‹ تفتلاف ء يعارذب يفلخ نم لجر ذخأف) عيبلا هل دقعي : ينعي
 غو هللا لوسر نإف ؛ كلحر ىلإ هزوحت ىتح « هتعتبا ثيح هعبت ال : لاقف  تباث

 دمحأ هاور . مهلاحر ىلإ: راجتلا اهزوحي ىتح « عاتبت ثيح علسلا عابت نأ ىهن

 ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا : (مكاحلاو نابح نبا هححصو « هل ظفللاو « دواد وبأو

 هب دارملا نأ رهاظلاو « هلحر ىلإ هزوحي نأ لبق هارتشا ام عيبي نأ يرتشملا نم حصي

 يذلا ناكملا ىلإ ةزايحلا يرتشملا ضبق بلاغ ناك امل ركذ امب هنع ربع هنكل « ضبقلا

 كلذ نأ روهمجلا دنعف « هب صتخي ال ناكم ىلإ ناكم نم هلقن امأو « هب صتخي

 هضبقف « بوثلاو مهاردلاك ديلاب لوانتي امم ناك نإ : لاقف يعفاشلا لصفو . ضبق

 ناكم ىلإ لقنلاب هضبقف « ناويحلاو بوبحلاو باشخألاك ةداعلا يف لقني امو « لقن

 . ةيلختلاب هضبقف ‹ رجشلا ىلع رمشلاو راقعلاك لقني ال ناك امو « رخأ

 هنأ ظفللا رهاظو . هتيفوتسا : دواد ا ةياور يف « هتبجوتسا املف : هلوق

 ثيح ةعلسلا عابت نأ ىهن : هلوق هل لديو « هلحر ىلإ هزاح دق نكي ملو هضبق

 . مهلاحر ىلإ راجتلا اهزوحي ىتح « عاتبت

۷o۷لبإلا عيبأ يّنإ ! هلا َلوُسَر اي : سلق : لاق هلع هللا يضر هنعو  
 دخآ ؛ َريناتدلا ذحآو مهاَردلاب عيبأَو « مهاّردلا ذخآو رينات دلاب عيِبأَف . عيقبلاب

 هلآو هيلع هللا ىّلِص هللا لوُسَر لاقف ؟اذَه نم هذه يطع هذه نم اذه

 هاَوَر . «ء ئش مكتب « اقرَتْفَت مل ام , اهمْوَي رغسب اهذُخأت نأ ساب ال» : ملسو

 1 . مكاحلا هَحَّحَّصَو  ةسمخلا

۳۷ 



 رمع نبأ ثيدح _ ۷ هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ١ عويبلا بانك ۔۷

 ينإ ! هللا لوسر اي : تلق : لاق) رمع نبا يأ : (هنع هللا يضر هنعو)

 ذخآو مهاردلاب عيبأو ‹ مهاردلا ذخآو ريناندلاب عيبأف . عيقبلاب لبإلا عيبأ

 ىلص هللا لوسر لاقف ؟اذه نم هذه يطعأو « هذه نم اذه ذخآ ؛ ريناندلا

 امكنيبو اقرتفت ملام « اهموي رعسب اهذخأت نأ سأب ال» : ملسو هلآو هيلع هللا

 ضبقي نأ زوجي هنأ ىلع ليلد وه : (مكاحلا هححصو « ةسمخلا هاور . «ءيش

 ريناندلاب عيبي ناك رمع نبا نأل ؛ بهذلا ةضفلا نعو « ةضفلا بهذلا نع

 ‹ مهاردلا اهنع ضبقي مث ‹ نمثلا يهو « ريناند هل هتمذ ىف يرتشملا مزليف

 تنك : هظفلو « قرولا نع بهذلا ءاضتقا باب : دواد وبأ بوبو . سكعلابو

 ذخآو مهرادلاب عيبأو « مهاردلا ذخآو ريناندلاب عيبأف عيقبلاب لبإلا عيبأ

 نأ سأب ال» : لاقف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس هنأو « ريناندلا

 نأ ىلع ليلد هيفو « «ءيش امكنيبو اقرتفت مل ام , اهموي رعسب اهذخأت

 اذإ امهنأب مكحلا غلي نّيبف « امهدحأ رضاحلاو « نيرضاح ريغ ًاعيمج نيدقنلا
 الف ‹ ةمذلا يف ام ضوع مزال وه ام ضبق دقو الإ اقرتفي الأ هقحف كلذ العف

 ريناندلا هيلع نم ةمذ يف ضعبلا ىقبيو « بهذلا نم ضعبلا ضبقي نأ زوجي
  اقرتفي الأ هيف طرشلاو ء« فرصلا باب نم كلذ نأل ؛ شكعلا الو « اهنع ًاضوع

 نإو « طرش ريغ هنأ رهاظلاف , «اهموي رعسب» : دواد يبأ ةياور يف هلوق امأو -

 فانصألا تفلتخا اذإف» : هلوق كلذ ىلع لدي ؛ عقاولا يف ًايبلغأ ارمأ ناك

 ظ ظ . «ديب ادي ناك اذإ ‹ متئش فيك اوعيبف

۳۸ 



 يسيل يب ل ل ل
 ہل ل ل ل ل ل ل ل س ل اس

 . شْجَلا نع مّلَسَو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر ىَهَن : لاق هنعو ۸

 ص111

 ديصلا ريفنت ةغل : شجبلا : (هيلع قفتم) ةمجعم نيش اهدعب ميجلا نوكسو
 عيبلل ةضورعملا ةعلسلا نمث يف ةدايزلا : عرشلا يفو . داصيل هناكم نم هتراثتساو

 هنأل ؛ اشجان ةعلسلا يف شجانلا ىّمسو « هريغ كلذب رغيل لب ؛ اهيرتشيل ال

 شجانلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : لاطب نبا لاق . اهنمث عفريو اهيف ةبغرلا ريشي
 ةمئأ نم ةفئاط لاقف كلذ ىلع عقو اذإ عيبلا يف ةاوفلتخاو .هلعفب صاع
 « ةلبانحلا بهذم ىف روهشملا وهو  رهاظلا لهأ لاق هبو « دساف عيبلا : ثيدحلا

 . هنم وأ عئابلا نم ةأطاوم ناك نإ هداسفب نولوقي ةلبانحلا نأ الإ « كلام نع ةياورو

 عيبلاو « ةارصملا ىلع اسايق  ةيوداهلا لوق وهو  رايخلا هل تبقي : ةيكلاملا تلاقو
 وهو « عيبلل قرافم رمأ ىلإ دئاع يهنلا نأل : اولاق ؛ ةيفنحلا دنعو « مهدنع حيحص

 نباو يبرعلا نباو ربلادبع نبا نع لقن ام امأو « داسفلا ضتقي ملف ؛ عادخلا دصق
 ةعلس ىأر الجر نأ ولف ؛ لثملا نمث قوف ةروكذملا ةدايزلا تناك اذإ يرحتلا نأ : مزح

 رجؤي لب ؛ ًايصاع اشجان نكي مل  اهتميق ىلإ يهتنتل اهيف دازف  اهتميق نودب عابت
 لصحت ةحيصنلا نأب دودرم وهف « ةحيصنلا نم كلذ نأل : اولاق ؛ هتينب كلذ ىلع
 CAE Ss هنأ ماهيإ ريغب

 هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ# : ىلاعت هلوق لوزن ببس يف ىفوأ يب ا کی

 ىطعأ دقل : هللاب هتعلس لجر ماقأ : لاق « ةيآلا [۷۷ : نارمع لآ] ] «ًاليلق ًانمث مهناميأو

۳۹ 



 رباج ثيدح _ ۹ هنع ىهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -

 , ةعلسلا يف ديزي نمل هتكراشمل ؛ شجان هنأ هب ىرتشا ام رثكأب ربخأ نم ىفوأ يبأ

 ند ا يو ريغلا ررض ىف اهيرتشي د نأ ديري ال وهو

 او تن نا رکا ف: ناتار شباب

 3 هلآو هيلع هللا یلص يبنلا نأ : ُهْنَع هللا يضر رباج نعو 498

 هور . ملْعُت نأ ا ْنَعَو « ةرَباخُملاو « ةتَباَرُمْلاو « ةَلَقاَحُمْلا نَع ىهت

 . يذمرتلا هَحَّحصَو « هجام نبا الإ « ةسمخلا

 نع ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)

 فلألا دعب يازلاب « اهتنزب : (ةنبازملاو) فاقلاو ةلمهملا ءاحلاب « ةلعافم : (ةلقاحما

 نعو) ءارف ةدحومف فلأف ةمجعملا ءاخلاب « اهتنزب : (ةرباخلاو) نونف ةدحوم

 الإ) ءانثتسالا : ايرث : ةنزب « ةيتحت ةانثمف ةحوتفم نونف ةمومضم ةثلثملاب : (اينثلا

 : (يذمرتلا هححصو « هجام نبا الإ . ةسمخلا هاور) ريخألا ىلإ دئاع : (ملعت نأ

 0 : اهنع عراشلا ىهن روص عبرأ ىلع ثيدحلا لمتشا

 لجرلا نم لجرلا عيب اهنأب ثيدحلا يوار رباج اهرسفو ؛ ةلقاحلا : ىلوألا '

 ‹ هلبنس يف ماعطلا عيب اهنأب ديبع وبأ اهرسفو . ةطنحلا نم قرف ةئامب عرزلا

 اذه دعبيو « ةرباخأ يه هذهو « تبنت ام ضعبب ضرألا ىركت نأب كلام اهرسفو

 دقو « يور ام ريسفتب فرعأ يباحصلا نأب ةياورلا هذه ىف اهيلع اهفطع ريسفتلا

 . يعفاشلا هنع هجرخأ امك ؛ فرع امب رباج اهرسف

 وهو « ةدحوملا نوكسو يازلا حتفب ؛ نبزلا نم ةذوخأم ؛ ةنبازملا : ةيناثلاو

 نبا اهرسفو « هقح نع رخآلا عفدي نيعيابتملا نم دحاو لك نأك ؛ ديدشلا عفدلا
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 سنا ثيدح _ ٠۰ هنع ىهن امو هطورش ناب | عويبلا باتك ٠
E 0 CSا  

 تيبزلاب بتلا عيبو# اليك رمتلاب - ًابطر : ئأ -رمتلا عيبي بكلام ءاور امك رمع
 يف ةنبازملاو ةلقاحما ريسفت : لاقو «مألا» يف يعفاشلا هنع هجرخأو « ًاليك

 ء اصوصنم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نوكي نأ لمتحي ثيداحألا

 . يواستلاب ملعلا مدعل ؛ ابرلا وه كلذ نع يهنلا ىف ةلعلاو « هاور نم هنأ لمتحيو

 ام ضعبب ضرألا ىلع ةلماعملا يهو ؛ ةعرازملا نم يهو ؛ ةرباخلا : ةثلاثلاو

 . ةعرازملا يف اهيلع مالكلا يتأيو ‹ عرزلا نم اهنم جرخي

 اعيش عيبي نأ كلذ ةروصو « ملعت نأ الإ اهنع يهنم هنإف ؛ اينثلا : ةعبارلاو

 عيبي نأ وحن ؛ توا انواعم نجلا كلذ ناك اذ :هيكلورب هضعب ىنثتسيو

 : لاق ول : اولاق « ًاقافتا حصي كلذ نإف ؛ ةنيعم ةدحاو ىنثتسيو « ًابانعأ وأ ًاراجشأ

 ردقلا ملع اذإ هنأ ثيدحلا رهاظو . لوهجم ءانثتسالا دا ضي داق اهضعب الإ

 اذه . ثلثلا ىلع ديزي ام ينثتسي نأ حصي ال : ليقو « ًاقلطم حص ىنشتسلا

 جرخف « ةلعلا تفتنا دقف ًامولعم ناك امو « ةلاهجلا وه اينثلا نع ىهنلا ىف هجولاو

 . «ملعت نأ الإ» : هلوقب ةلعلا ىلع صنلا هبن دقو « ىهنلا مكح نع

 «ةلقاحملا نع هلي لب يبنلا ىهن : لاق ةنع هللا يضر سّنأ ْنِعَو 07

 | 0200 (ةَنَباَرُماَو « ةذَباَنُاَو « ةَسّمالملاَو « ةَرَضاَخْماو

 : (ةرضاخلاو « ةلقاحلا نع فلج يبنلا ىهن : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 لاذلاب : (ةذبانملاو ‹ ةسمالملاو) ةرضخلا نم ةلعافم « نيتمجعم داضلاو ءاخلاب

 روص نم روص سمخ ىلع ثيدحلا لمتشا : (يراخبلا هاور . ةنبازملاو) ةمجعملا

 : اهنع ىهنم عيبلا
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 سنأ ثيدح _ ١ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ۷

 . اهيف مالكلا مدقتو ؛ ةلقاحملا : ىلوألا

 دقو «اهحالص ودبي نأ لبق بوبحلاو رامثلا عيب : يهو « ةرضاخلا : ةيناثلاو

 غلب دق ناك اذإ : ةفئاط لاقف « عرزلاو رامثلا نم هعيب حصي اميف ءاملعلا فلتخا
 عيبلا حص « بحلا دتشاو « هناولأ رمشلا ذخأ دق نكي ملولو « هب عفتني ًادح
 وأ « عئابلا كلمل لغش هنأل ؛ ًاقافتا حصي الف ءاقبلا طرش اذإ امأو . عطقلا طرشب
 حالصلا دح غلب اذإ امأو . عيبو ةراجإ وأ ةراعإ وهو . ةقفص ىف ناتقفص هنأل

 يرتشملا طرتشي نأ الإ « ًاقافو حيحص هعيبف « هناولأ رمثلا ذخأو « بحلا دتشاف
 . حص ةمولعم ةدملا تناك نإ : ليقو « حصي : ليقو « عيبلا حصي ال : ليقف ؛ هءاقب

 هعيبف . ضعب نود هنم ضعب حلص دق ناك ولف ؛ حصي مل ةمولعم ريغ تناك نإو

 . ليلد اهيلع سيل ليصافت ةيفنحللو « حيحص ريغ

 لجرلا سم اهنأ يرهزلا نع يراخبلا هجرخأ ام اهنّيبو ؛ ةسمالملا : ةثلاثلاو

 نأ يه : ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنلا جرخأو « راهنلا وأ ليللاب هديب بوثلا

 ؛رخآلا بوث ىلإ امهنم دحأ رظني الو « كبوثب يبوث كعيبأ : لجرلل لجرلا لوقي
 سملي نأ ةسمالملا : رمعم نع قازرلادبع نع دمحأ جرخأ امل ؛ هسملي هنكل

 يبأ ثيدح نم ملسمو . عيبلا بجو هسم اذإ « هبلقي الو هرشني الو « هديب بوثلا

 . لمأت ريغ نم هبحاص بوث امهنم دحاو لك سملي نأ : ةريره
 : يرهزلا نع نايفس قيرط نم هجام نبا هجرخأ ام اهرسف ؛ ةذبانملا : ةعبارلاو

 نم ىئاسنلاو « يعم ام كيلإ يقلأو « كعم ام يلإ قلأ : لوقي نأ : ةذبانملا

 دحاو لك يرتشيو . كعم ام ذبنتو « يعم ام ذبنأ : لوقي نأ : ةريره يبأ ثيدح
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 ا سي سال

 ( عيبلا بجو لمف ةف روثلا اذه تبن د لوقي نأ :ةديانملا ؛ رمعم نع قازرلادبع

 ء رخآلا ىلإ هبوث امهنم دحاو لك ذبني نأ ةذبانملا : ةريره يبأ ثيدح نم ملسمو

 . هتغيص ريغب ًاعيب ذبنلاو سمللا سفن هيف لعج ةذبانم او ةسمالملا عيب نأ « عيبلا

 هيف ءاملعللو « بئاغلا عيب حصي ال هنأ ؛ هيلإ رظني ال : هلوقب لدتسا : ةدئاف

 هل تبثيو « حصي : يناثلاو « يعفاشلا لوق وهو « حصي ال : لوألا : لاوقأ ةثالث

 وعر هدا داو بص هفسيو د تلاثلاو ةيفنحلاو ةيوداهلل وهو « هآر ادإ رايخلا

 ا هيفو « ىمعألا عيب نالطب ىلع هب لدتساو « نيرخآو دمحأو كلام لوق

 عيب مهنم زاجأ نم ىتح ةيعفاشلا مظعم لوق وهو « هنالطب : لوألا : لاوقأ ةثالث

 : ثلاثلاو , هل فصو نإ « حصي : ىناثلاو . كلذ دعب هاري ال ىمعألا نوكل ؛ بئاغلا

 . ةيفنحلاو و اوا

 TT سابع نبال تل ايل رفح عيب الو« ابل اوقلت ال» : ا

 َيراَحْبْلل ظْفَللاَو « هيلع قف اراسُمس هل نوک ال لاق ؟«داّبل ٌرضاَح ْعِبي ال و

 : لكي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع سواط نعو)

 الو» : هلوق ام : سابع نبال تلق « «دابل رضاح عبي الو « نابكرلا اوقلت الود

 : (يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . اراسمس هل نوكي ال : لاق ؟«دابل رضاح عبي
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 سس اا ل | ب يسم

 : عيبلا روص نم نيتروص نع يهنلا ىلع ثيدحلا لمتشا
 دابعلا قازرأ دلبلا ىلإ نوبلجي نيذلا : يأ ؛ نابكرلا يقلت نع يهنلا : ىلوألا

 ىلع ثيدحلا جرخ امنإو « ًادحاو وأ ةعامج « ةاشم وأ ًانابكر اوناك ءاوس « عيبلل
 جراخ نم هؤادتبا نوكيف يقلتلا ءادتبا امأو « اددع نوكي بلاجلا نأ يف بلغألا

 يرتشنف نابكرلا ىقلتن انك : رمع نبا ثيدح يفو « ةعلسلا هيف عابت يذلا قوسلا
 يفو « ماعطلا قوس هب غلبي ىتح هعيبن نأ وَ هللا لوسر اناهنف « ماعطلا مهنم
 نوعاتبي اوناك : رمع نبا لاق « قوسلا يف نوكي ال يقلتلا نأ نايب رخآ ظفل

 أ كلك هللا لوسر مهاهنف « هناكم يف هنوعيبيف « قوسلا ىلعأ يف ماعطلا
 قوسلا ىلعأ ىلإ دصقلا نأ ىلع لدف ؛ يراخبلا هجرخأ . هولقني ىتح هناكم ىف
 : ةيعفاشلاو ةيوداهلا تلاقو « قوسلا قوف ام ىقلتلا ىهتنم نأو « ًايقلت نوكي ال
 ‹ عنملل بسانملا ىنعملا ىلإ اورظن مهنأكو ؛ دلبلا جراخ الإ يقلتلا نوكي ال هنإ

 ظحلا بلطو رعسلا ةفرعم هنكمأ دلبلا ىلإ مدق اذإ هنإف ؛ بلاجلا ريرغت وهو
 قاحسإو دمحأو ةيكلاملا تربتعاو « هريصقت نم وهف كلذ لعفي مل نإف ؛ هسفنل

 . ثيدحلا رهاظب المع « ًاقلطم قوسلا
 نعو . هنع يهنلاب ًالاع « ىقلتلا ادصاق ناك ثيح ميرحتلا يف رهاظ يهنلاو

 0 هرك رض نإف ؛ سانلاب رضي مل اذإ ىقلتلا زوجي هنأ : يعازوألاو ةفينح يبأ

 يعفاشلا دنع رايخلا تبثو « ةيعفاشلاو ةيوداهلا دنع عيبلا حص ىرتشاف هاقلت

 ةريره ىبأ ثيدح نم - ةميزخ نبا هححصو - يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ال عئابلل

 ىتأ اذإ رايخلاب هبحاصف هارتشاف ناسنإ هاقلت نإف ؛ بلجلا اوقلت ال» : ظفلب
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 كت تا ااا

 : ليقو « هنع ررضلا ةلازإو « عئابلا عفن يهنلا يف ةلعلا نأ ثيدحلا رهاظ ؛ «قوسلا

 . «قوسلا اهب اوطبهت ىتج علسلا اوقلت ال» : رمع نبا ثيدحل ؛ قوسلا لهأ عفن

 هنأ ًابيرق هانركذ نم دنعف ؟دساف وأ حيحص هعم عيبلا له ءاملعلا فلتخاو

 الف « هل مزالم فصو ىلإ الو « دقعلا سفن ىلإ عجري مل يهنلا نأل ؛ حيحص

 يهنلا نأل ؛ دساف هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةفئاط تبهذو « داسفلا يهنلا يضتقي

 يقلتلا ميرحتل ءاملعلا نم ةعامج طرتشا دقو « برقألا وهو ؛ داسفلا يضتقي

 يرتشيو « دلبلا رعس يف يقلتملا بذكي نأ ميرحتلا يف طرتشي : ليقف ؛ طئارش

 ‹ لوخدلا يف مهيلع ةنؤملا ةرثكب مهربخي نأ : ليقو « لثملا نمث نم لقأب مهنم

 اهيلع لدي مل تادييقت هذهو « مهنبغيل مهعم ام داسكب مهربخي نأ : ليقو

 . ًاقلطم ميرحتلا هيف لصألاو « ىهنلا قلطأ ثيدحلا لب « ليلد

 سابع نبا هرسف دقو « «دابل رضاح عبي الو» : هلوق هدافأ ام : ةيناثلا ةروصلا

 رمألاب ميقلا لصألا يف وهو « نيتلمهم نينيسب ؛ ًاراسمس هل نوكي ال : هلوقب

 يراخبلا هديق اذك ؛ ةرجألاب هريغل ءارشلاو عيبلا يلوتم يف رهتشا مث « ظفاحلاو

 هلعجف ةرجأ ريغب امأو « ثيداحألا نم قلطأ امل ًاديقم سابع نبا ثيدح لعجو

 امل لماش يهنلا نأ ءاملعلا لاوقأ رهاظو « هزاجأف ؛ ةنواعملاو ةحيصنلا باب نم

 نأب يدابلل رضاحلا عيب ةروص مهضعب رّسفو « ةرجأ ريغب ناك امو « ةرجأب ناك

 رضاحلا هيتأيف « لاحلا يف تقولا رعسب اهعيب ديري ةعلسب بيرغ دلبلا ءيجي

 نم مث . رعسلا اذه نم ىلعأب جيردتلا ىلع كل هعيبأل يدنع هعض : لوقيف

 هب قحلأ نم مهنمو «اديق هلعجو « يدابلاب مكحلا اذه صخ نم « ءاملعلا
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 سابع نبا ثيدح ١ هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -۷

 جرخ ثيدحلا يف يدابلا ركذ : لاقو ,رعسلا ةفرعم مدع يف هكراش اذإ رضاحلا
 . كلذ ىف نيلخادب اوسيلف راعسألا نوفرعي نيذلا ىرقلا لهأ امأف « بلاغلا جرخم

 معت ام بولجملا عاتملا نوكي نأو « يهنلاب ملعلا طرشب كلذ ديق نم مهنم مث

 ىلع يودبلا هضرع ولف « يودبلا ىلع كلذ يرضحلا ضرعي نأو , ةجاحلا هب
 نم اهوطبنتسا لب ؛ ثيدحلا اهيلع لدي ال دويقلا هذه لكو « عني مل يرضخلا

 . مكحلا نم ةديصتم للعب ثيدحلل مهليلعت

 نم ةفئاط تبهذ انه هيلإو « يرحتلا يهنلا يف ف لصألا نأ تفرع دق مث

 ثيدحلو « هليكوتك ًاقلطم زئاج هنإو خوسنم ثيدحلا نإ : نورخآ لاقو « ءاملعلا

 فرعيل خيراتلا ةفرعم ىلإ اهراقتفال ؛ ةحيحص ريغ خسنلا ىوعدو . ةحيصنلا
 طورشم « «هل حصنيلف هاخأ مك دحأ حصنتسا اذإ» : ةحيصنلا ثيدحو « رخأتملا

biرا ما لل  iليوا  
 لاق دقو « دابل رضاح يرتشي الف ؛ هل ءارشلا يف مكحلا كلذو « يدابلل رضاحلا

 ءاوخلا يكلاملا بيبح نبا لاق . اد اخ یر , ال ناب : يراخبلا

 عيب ىلع مكضعب عيب ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ عيبلاك يدابلل

 . ءارشلا هانعم نإف . «ضعب

 ا ر 1 1 1 1 ا

 . معن : لاق ؟مهل اوعاتبت وأ اوعيبت نأ متيهن امأ ؛ دابل رضاح عبي ال : تلقف كلام

 ؛ دابل رضاح عبي ال : لاقي ناك : سنأ نع نيريس نبا نعو . دواد وبأ هجرخأو

 يف ظحول دق : لق ناف « ًائيش هل عاتبي الو «ًائيش هل عبي ال : ةعماج ةملك يهو
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 ةريره يبأ اثي دح ۔ ۳٦۷و ۲ هنع يهن امو هطورش باب | عويبلا باتك ۷

 رضاحلا عيب نع يهنلا يف ظحولو « يدابلا نبغ مدع ةبولجلا .ئقلت نع يهنلا .
 نأ باوجلاف ؟ضقانتلاك وهو « يدابلا نبغ هيف ربتعاو « دلبلا لهأب قفرلا يدابلل .

 دحاولا ال دحاولا ىلع ةعامجلا| ةحلصم مدهيو 1 نالا ةحلصم طح الی عراشلا

 0 د e اذإ يدابلا ناک 52 ا ىلع

 يما ةصاخ ىقلتلا عفتنب ني امنإ ىقلتلا ىف ناك الو . يدابلا

 قوحل ىهو « ةيناث ةلع كلذ ىلإ فاضنت دقو اميس ال « ةحلصم ىقلتلا ةحابإ

 ‹ مهيلع دراوملا عطقو « صخرلا يف مهنع يقلتملا دارفنا يف قوسلا لهأب ررضلا

 ااو کا م

 اوقلت ال» ' ل هلا لور لاق : لاق ُهْنَع هلا يضر ةَرْيرُه يبأ ْنَعَو - 11
 اور «رايخلاب وهف « قوسلا ُهدِّيَس ىتأ اذإف « هنم يرش شاف يقل نمف نلخلا

 ظ اوقلت ال» : 4 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو)

 ىتأ اذإف « هنم ي ا E تيان

 1 کا ناف الا رس قلعا هارش ولو « هرهاظو « عئابلل رايخلا توبت

V1داب َرِضاَح عييت ذأ قو هللا وسر یھت : لاق هنع هللا يِضَر هنَعَو  
 ةّبطخ ىلَع ْبطْخَي الو « هّيخأ عيب ىَلَع لْجَرلا عيب ب الو ءاوُشَجاَتَت الو»
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 ةريره يبأ ثيدح - ۳ هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك -۷

 «هيلَع قفتُم . (اًهئاَنِإ يف ام أفكتل ؛ ؛ اهتخأ َقالَط ُةآْرَمْلا لاس الو « هيخأ
 . «ملُْمْلا موس ىَلَع ملْسُملا موسي ال» : ملسملو

 عيبي نأ : لإ هللا لوسر ىهن : لاق) ةريره يبأ يأ : (هنع هللا يضر هنعو)
 را ا ير ا ا اا

 YY هتببك : ءانإلا تأفك : (اهئانإ يف ام افكتل ؛ اهتخأ قالط ا نا
 ثيدحلا e («ملسملا موب يلع ماسلا عودي ا ملسلو « هيلع قفتم)

 . اهنع يهنم لئاسم ىلع
 . مدقت دقو « يدابلل رضاحلا عيب نع ىهن : ىلوألا

 : هلوق ىلع ىنعملا يف فوطعم وهو «اوشجانت الو» : هلوق هديفي ام : ةيناثلاو

 يف ًابيرق هيلع مالكلا مدقتو « اوشجانت الو دابل رضاح عبي ال : هانعم نأل ؛ ىهن

 . شجنلا نع ويم هللا لوسر ىهن : رمع نبا ثيدح

 ىلع عراضملا عفرب ىوري ؛ «هيخأ عيب ىلع لجرلا عيبي الو» : هلوق : ةثلاثلا

 يناثلا ىلعو « لوألا ىوقي ءايلا تابثإو « ةيهان اهنأ ىلع همزجبو « ةيفان ال نأ

 الف اهفذحب ةياور يفو « ءايلا تكرتف موزجما ريغ ةلماعم موزجما لموع هنأبف
 ةدم ىف ىتأيف «رايخلاب عيبلا عقو دق نوكي نأ : عيبلا ىلع عيبلا ة ةروصو . لاكشإ

 نم صخرأب « هلثم كعيبأ انأو عيرلا اذه خسفا : يرتشملل لوقيف لجر رايخلا
 ةدم ىف عئابلل لوقي نأ وه ؛ ءارشلا ىلع ءارشلا اذكو ؛ هنم نسحأ وأ « هنمث

 ا لا أ انأو عيبلا خسفأ : رايخلا
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 ةريره يبأ ثيدح - ۳ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ۔۷

 اهيف بغارلاو ةعلسلا كلام قفتا دق نوكي نأ : موسلا ىلع موسلا ةروصو

 اناك نأ دعب « رثكأب كنم هيرتشأ انأ : عئابلل رخآ لوقيف , دقعي ملو « عيبلا ىلع

 اهلعاف نأو « اهلك روصلا هذه ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ دقو « نمثلا ىلع اقفتا دق

 بوب دقو « هنع يهنملا نم سيلف « ديزي نم عيبلا وهو  ةديازملا عيب امأو . صاع

 باحصأو دمحأ هجرخأ ام احيرص كلذ يف دروو « ةديازملا عيب باب : يراخبلا

 اسلح عاب قع هنأ : سنأ نع نسح :لاقو - يذمرتلل ظفللاو «نئنسلا»

 امهذخآ : لجر لاقف «؟حدقلاو سلحلا اذه يرتشي نم» : لاقو «ًاحدقو

 . هنم امهعابف « نيمهرد لجر هاطعأف ؛ (؟مهرد ىلع ديزي نم» : لاقف < مهردب

 لدتساو « هركي هنإ : ليقو « ًاقافتا ديزي نمم عيبلا مرحي ال هنإ : ربلا دبع نبا لاقو

 نع ىهن قالك هللا لوسر تعمس :لاق هنأ بهو نب نايفس نع ثيدحب هلئاقل

 . فيعض وهو ةعيهل نبا ةياور نم هنكل ؛ ةديازملا عيب

 نأ الإ» : ملسم ىف داز ٠ «هيخأ ةبطخ ىلع بطخي الو» : هلوق : ةعبارلا

 . «هل نذأي

 ءاملعلا عمجأ دقو « كلذ ميرحت ىلع لدي ىهنلاو < «نذأي ىتح» : ةياور يفو

 لاحلاو جوزت نإف « كرتي ملو نذأي ملو « ةباجإلاب حرص دق ناك اذإ اهميرحت ىلع

 ام َمْعنو « حاكنلا خسفي : دواد لاقو  روهمجلا دنع حصو « ًاقافتا ىصع هذه

 اقلطم يهنلا ناك نإو ةباجإلاب حيرصتلا طرتشا امنإو ؛ كلام نع ةياور يهو ! لاق

 ركني ملف ؛ ةيواعمو مهج وبأ ينبطخ : تلاق اهنإف ؛ سيق تنب ةمطاف ثيدحل

 لب « ضعب ىلع مهضعب ةبطخ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر
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 اال ا

  ةبطخب امهدحأ ملعي مل هنأ لمتحي هنأب لوقلاو ؛ ةماسأل كلذ عم اهبطخ

 او رهاظلا فاللخ « بطخ هنأ ال ةماسأب راشأ ا هنأو رخآلا ب

 نوكي نأك  خأ ريغ ناك ول هنأ هموهفمو « نيدلا يف يأ ؛ (هيخأ» : هلوقو

 هبو « اهحاكن زيجتسي ناكو « ةيباتك ةأرملا نوكت ثيح وهو « مرحي الف  ًارفاك
 جرخ ثيدحلاو . رفاكلا ةبطخ ىلع ًاضيأ مرحي : هريغ لاقو « يعازوألا لاق

 . هموهفمل رابتعا الف ‹« بلاغلا جرخم هيف دييقتلا

 رک اع وتو اعوفرم ىوري . «ةأرملا لأست الو» : هلوق : ةسماخلا

 هتأرما قلطي نأ لجرلا لأست ال ةيبنجألا ةأرملا نأ دارملاو « نينكاسلا ءاقتلال ماللا

 . يف امل ءافكإلاب كلذ نع ربعو ؛ اهل ةرشعلاو ةقفنلا نم اهل وه ام ريصيو « اهحكنيو
 دق ام مكح ىف وهف « ةجوزلل ادعم ناك امل ركذ ام نأك ؛ ليثمتلا باب نم ةفحصلا

 جرخو « ةفحصلا تئفك دق امنأكف اهنع بهذ اذإف ؛ هب عفتنتل ةفحصلا يف هتعمج

 . امهنيب هبشلل ؛ روكذملا بكرملاب بكرملا عومجما كلذ نع ربعف ؛ اهنع كلذ

 هلا َلوُسَر تغمس : لاق ِهْنَع هللا يضر يراّصْنألا ٍبوُيَأ يبأ نَحَو 4

 . «ةمايقلا موي هتّبحأ نيبو هني هللا قرف م دَلَوَو ةدلاَو س قرف نم : لوقي ل

 فلك هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ نعو)

 هاور . «ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف « اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم» : لوقي

 نسح هيف نأل : (لاقم هدانسإ ىف نكلو < مكاحلاو يذمرتلا هححصو . دمحأ

 نب ةدابع ثيدح هب ديري هنأك : (دهاش اهلو) هيف فلتخم ؛ ىرفاعملا هللادبع نبا



 بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح 1775 هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ١ عويبلا باتك ۷

 مالغلا غلبي ىتح» : لاق یھ ىلإ لی ليق « «اهدلوو مألا نيب قرفي ال» : تماصلا

 ا هللادبع امهدنع هدنس ىفو « مكاحلاو ىنطقرادلا هجرخأ . (ةيراحلا ضيحتو

 نسحي ناك هذعب يذلاو ثيدحلا اله نأ ىفخي الو 5 فيعص وهو <« ىفقاولا ورمع

 هرهاظو ؛ اهدلوو ةدلاولا نيب رفا رح يف رهاظ ةتيدحا اذهو <« انه ىلإ وه رخّوي

 وهف « مومعلا اذه ىلإ دحأ بهذ هنأ ملعي ال هنأ الإ« تاهجلاو كلملا يف ماع

 اضيأ هرهاظو ‹ ىتآلا يلع ثيدح يف حيرص وهو « كلملا يف قيرفتلا ىلع لومحم

 هصخ هنأ «ثيغلا» ىفو . ةدابع ثيدحب ديقي هنأ الإ « غولبلا دعب ولو قيرفتلا ميرحت

 مث « ةدابع ثيدح عامجإلا دنتسم نأكو « قتعلا يف امك عامجإلا ريبكلا يف

 ماحرألا رئاس هيلع سيقو < اهدلوو ةدلاولا نيب قيرفتلا ميرحت ىف صن ثيدحلا

e0 ولا  

 ل نهب الو ءاتھغجتزات ایک رٹا اق یل لاو هيلا یل

 ةوااجأ نبا ةَميَرُخ نبا هَحَّحّص دقو « تاقث ُهَلاَجرَو دّمحأ هاور . ( اح

 .:قاطنلا ناو يناربطلاو مكاحلاَو َناَّبح نباو

 نأ لو هللا لوسر ينرمأ : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو)

 هللا ىلص ىبنلل كلذ ترك ذف « امهنيب تقرفف « امهتعبف « نيوخأ نيمالغ عيبأ

 هاور . «ًاعيمج الإ امهعبت الو , امهعجتراف امهكردأ» : لاقف « ملسو هلآو هيلع
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 كلام نب سنأ ثيدح 1/55 هنع ىهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك ۷

 نابح نباو دوراجلا نباو ةميزخ نبا هححص دقو « تاقث هلاجرو « دمحأ

 : هيبأ نع «للعلا» يف متاح يبأ نبا ىكحو : (ناطقلا ن نباو يناربطلاو مكاحلاو

 هللا يضر يلع نع هيوري وهو « بيبش يبا نب نوميم نم مكحلا هعمس امنإ هنأ
 . ًايلع كردي مل نوميمو « هنع

 لد امك « قيرفتلا يرحت ىلع لدو « عيبلا اذه نالطب ىلع ليلد ثيدحلاو
 اذهو « هوجولا نم هجو يأب قيرفتلا ىلع لد لوألا نأ الإ « لوألا ثيدحلا هيلع

 ؛ تاءاشنإلا رئاسب قيرفتلا مرح هب اوقحلاو « عيبلاب هميرحت يف صن ثيدحلا
 سيلف ةمسقلاب قيرفتلا امأو « قرفملا رايتخاب ناك ام وهو «رذنلاو ةبهلاك

 دق هنع هللا يضر يلع ثيدحو - ثاريملا وهو - يرهق كلملا ببس نإف ؛ هرايتخاب
 هنإف ؛ - سويأ أ ثيدح لوألا ثيدحلا هضراع هنكلو ؛ عيبلا نالطب ىلع لد

 ير يدا سا ييسر ا م سما
 ءاملعلا فلتخا اذلو ؛ ةبوقع الف ؛ قيرفتلا ققحتي مل« كلملا نع جارخإلا حصي
 عاجتر الاب رمألاو : اولاق ؛ نايصعلا عم دقعني هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذف ؛ كلذ يف

 . ىرتشملا اضرب ديدج دقعب هنأ لمتحي نيمالغلل

 نع ول هيهنل حصي ال : ناهجو اهدلوو ةميهبلا نيب قيرفتلا يف : ةدئاف

 . ىلوألا وهو ؛ حبذلا ىلع ًاسايق حصيو « مئاهبلا بيذعت

V0ةّنيدملا يف ٌرْعّسلا الغ : لاق ةنع هللا يضر كلام نب سّنأ ْنَعَو  
 ٌرعَسف ٌرعَسَف «ٌرْعَّسلا الغ ! هللا لور اي : ساتلا َلاَقَف يب هللا لوُسَر دهَع ىلع

 E POET : هلل هلا لوسَر لاقف ءال
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 الو مد يف ةّملَب يُبلطَي مكنم دَحأ سيو ىلاَعت هللا ىقلأ نأ وجزأل ين

 . ناّبح نبا هَحَّحّصَو « يئاسنلا الإ ع .Ns (لاَم

 وهو «دودم ءالغلا : (رعسلا الغ : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو)

 اي : سانلا لاقف « كلي للا لوسر دهع ىلع ةنيدملا يف) هداتعم ىلع رعسلا عافترا

 : (رعسملا وه هللا نإ» : قلو هللا لوسَر لاقف ءاَنل ُرَعَسَف رعسلا الغ ! هللا لوسر

 ؛ عسوملا : (طسابلا) رتقملا : يأ : (ضباقلا) هتدارإب هدحو وه كلذ لعفي : ينعي

 وجرأل ينإو « قزارلا) [14ه : ةرقبلا] ] 4طسبيو ضبقي هللاو# : ىلاعت هلوق نم ذوخأم

 نور هلام الوم ىف اظ نيلي كب دحأ سيلو ىلاعت هللا ىقلأ نأ

 رازبلاو يمرادلاو هجام نبا هجرخأو : (نابح نبا هححصو « يئاسنلا الإ « ةسمخلا

 . يذمرتلا هححصو « ملسم طرش ىلع هدانسإو « سنأ ثيدح نم ىلعي وبأو
 . مرحم وهف ةملظم ناك اذإو « ةملظم ريعستلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 يف ولو « ريعستلا زوجي هنأ كلام نع يورو « ءاملعلا رثكأ بهذ اذه ىلإو
 يف هقايس ناك نإو « عاتم لكل ريعستلا ميرحت ىلع لاد ثيدحلاو « نيتوقلا

  نيتوقلا ادع ام ريعست نورخأتملا ةمئألا نسجتسا هنإ : يدهملا لاقو . صاخ

 مالكلا انيفوتسا دقو « مهنع ررضلا عفدو سانلا ةحلصمل ةياعر ؛ نمسلاو محللاك

 . هيلع ديزم ال اب كانه لوقلا انطسبو « «رافغلا ةحنم» يف ةلأسملا هذه ىف

 فل هللا لوُسَر رع هنع هللا ئضَر هللا دْبَع نْبرَمْعَم عو 0

 . ملسم هاَور . «عيطاخ الإ ٌركَتْحَي

 حتفو نيعلا نوكسو ميملا حتفب وه : (هنع هللا يضر هللا دبع نب رمعم نعو)
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 هللا دبع نب رمعم ثيدح 17710  هنع ىهن امو هطورش باب | عويبلا باتك ۔۷

 ترخأتو « ةشبحلا ىلإ رجاهو « ًايدق ملسأ ءرمعم يبأ نب رمعم : هل لاقيو « ميما
 كل ٠ لاق لج هللا لوسر نع) اهب نكسو « اهيلإ رجاه مث « ةنيدملا ىلإ هترجه

 بابلا يقو (ملسم هاور) مثالا يصاعلا وه ةزمهلاب : (عئطاحخ الإ ركتحي

 هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ىلع «ةياهنلا» يفو « راكتحالا ميرحت ىلع ةلاد ثيداحأ

 رهاظو « ولغيف لقيل ةسربجو هارتشا /' يأ : لاق < ( اماعط ركتحا نم)) 3 ملسو

 «ركتحا : لاقي ال هنأ ىعدي نأ الإ « هريغو ماعطلل راكتحالا ميرحت ملسم ثيدح

 سانلاب رضأ ام لك : لاقف ‹ همومع ىلإ فسوي وبأ بهذ دقو . ماعطلا يف الإ

 سانلا توق يف الإ راكتحا ال : ليقو « ابايث وأ ابهذ ناك نإو « راکتحا وهف هسبح

 ىف ةدراولا ثيداحألا نأ ىفخي الو « ةيعفاشلاو ةيوداهلا لوق وهو « مئاهبلا توقو

 !له ىلع ثيداحألا نم ناك امو 3 ماعطلاب ةلذيقمو « ةقلطم تدرو راكتحالا عنم

 ؛ امهنيب ضراعتلا مدعل ؛ ديقملاب قلطملا هيف ديقي ال روهمجلا دنع هنإف « بولسألا
 راكتحالا عنم ىف قلطملاب لمعي هنأ يضتقي اذهو « هقالطإ ىلع قلطملا ىقبي لب

 نأكو . لوصألا ةمئأ هدر دقو روث ىبأ يأر ىلع الإ نيتوقلاب ديقي الو « اقلطم

 ررضلا عفد يهو ع يرحتلل ةيتسانملا ةمكحلا 9 ارظن ع نيتوقلاب هوصخ روهمجلا

 ‹ نيتوقلا ىف نوكي اغإ ةماعلا نع ررضلا عفد يف بلغألاو « سانلا ةماع نع

 دقف ¢ يوارلا ىباحصلا بهذمب هوديف مهنأ أ ةبسانملا ةمكحلاب قالطإلا اوديقف

 رو كايرو مل ردو يطحن نا يرحل ام نع ص رك

 ناركتحي اناك : ربلا دبع نبا لاق ؟ركتحي ناك ثيدحلا يوار ارمعم نأل : لاقف

  ملعي الف رمعم امأو « يوارلا لمعب قالطإلا دّيق اديعس نأ رهاظ اذهو  تيزلا
 ظ . روهمجلا اهب ديق ىتلا ةبسانملا ةمكحلاب هلعلو . هديق
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 س ا ل ا ا ا وس

 ةريره يبأ ثيدح -۸ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك -۷

YAاورِصَت ال» : لاق ۾ لك يبل ن ُهْنع هللا يِضَرةَْيرُه يبأ هَ  

 ءاش نإ a TA ب وهف ُدْعَب اهعاتبا نمف ذ ؛ منغلاو لبإلا
o£ص  

 . هيلع قفتم . (رْمَت ْنم اعاصو « اَهَدَر ءاش نإ ايكسما

 . (ماّي ةّنالث راّيخلاب َوُهَق» : ملو

 . (ءاَرْمَس ال « ماَعط نم اعاص اَهَعَم درو» : يراخُبلا اهقلَع هل ةَياَو ر يفر

 . رثكأ رمتلاو : يراخبلا لاق

 مضب : (اورصت ال» : لاق ن يبنلا نع « هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 لبإلا) حصألا ىلع يرّصُي ىَرَص نم ؛ ةلمهملا داصلا حتفو ةيقوفلا ةانثملا

 نإ ‹ اهبلحي نأ دعب) نييأرلا : (نيرظنلا ريخب وهف دعب اهعاتبا نمف ؛ منغلاو
 ءاهدر : يف لوعفملا ريمض ىلع فطع : (ًاعاصو  اهدر ءاش نإو « اهكسمأ ءاش

 وهف») ةريره ىبأ نع يأ : (ملسلو « هيلع قفتم . «رمت نم) ىطعيو : ريدقت ىلع

 نم اعاص اهعم درو» : يراخبلا اهقلع هل ةياور يفو . « مايأ ةثالث رايخلاب

 : ءاملا سبح ةيرصتلا لصأ : (رثكأ رمتلاو : يراخبلا لاق . « ءارمس ال « ماعط

 . ةاشلاو ةقانلا فالخأ طبر ىه : ىعفاشلا لاقو « هتسبح اذإ « ءالا تيرص : لاقي

 ملو ! اهتداع كلذ نأ يرتشملا نظيف « رثكيف « اهنبل عمتجي ىتح اهبلح كرتو

 اذإ ناويحلل ةيرصتلا نع ىهن : ثيدحل ؛ دحاو مكحلاو « رقبلا ثيدحلا ىف ركذي

 لبإلا اورصتت الو» : ظفلب ىئاسنلا ةياور ىف هدييقت درو دق هنأل ؛ هعيب ديرأ

 ‹ «اهيلحيلف ةحقللا وأ ةاشلا مكدحأ عاب اذإ» : هل ةياور ىفو < «عيبلل منغلاو

 . ليق اذك « ررغلاو سيلدتلاب ليلعتلا هيلع لديو « روهمجلا دنع حجارلا وه اذهو
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 ةريره يبأ ثيدح -۸ هنع يهن امو هطورش باب- ١ ْ عويبلا باتك ۔۷

 بيلحلا عمتجيل لب عيبلل ال ةيرصتلا امأو , ًاصوصنم امهب ليلعتلا رأ مل ينأ الإ

 , زوجيف ؛ رارضإ هيف سيل هنأ الإ « ناويحلل ءاذيإ هيف ناك نإو وهف « كلاملا عفنل

 ريغب ةيرصتلا ترهظ ولو « بلحلا دعب الإ رايخلا تبثي ال هنأ ثيدحلا رهاظو
 ليلد ثيدحلا يفو « ةارصملا عيب ةحصب ضاق رايخلا توبثو « تباث رايخلاف « بلح

 ىلع لدت « «نيرظنلا ريخب وهف» : هلوق يف ءافلا نأل ؛ يروف ةيرصتلاب درلا نأ ىلع

 ىلع هنأ ىلإ رثكألا بهذو « ةيعفاشلا ضعب بهذ هيلإو « خارت ريغ نم بيقعتلا
 كلذ نا روقلاب لئاقلا فرط نم ييخاو + االت رابخلا هلق: هرقل خالا

 ملعت ال اهنأ بلاغلا نأل ؛ ثلاثلا يف الإ « ةارصم اهنأ ملعي مل اذإ ام ىلع لومحم

 دمحأ ةياور يف نألو « هوحنو « فلعلا فالتخاب ناصقنلا زاوحجل ؛ كلذ نم لقأ يف

 ءادتبا امأو ؛ «اهدري وأ « اهزوحي نأ ىلإ رايخلاب : نيرظنلا دحأب وهف» : ىواحطلاو

 ‹دقعلا دنع نم : ليقو « ةيرصتلا نيبت دعب نم : ليق ؛ فالخ هيفف ثالثلا

 هاو اها وورق نم اغانج للا ضرع دوست فيدل لدوري قرتعلا نع لفن

 ؛ رمتلا ةياور يراخبلا حجر دقف « (ماعط نم ًاعاص) ركدب يراخبلا اهقلع يتلا

 : بهاذم ةثالث ةلأسملا ىفف « رمت نم ًاعاص يرتشملا دري هنأ تبث اذإو «رثكأ هنوكل

 نم عاص درو « ةارصملل درلا تابثإب نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلل : لوألا
 ال وأ دليلا لهأل انوقرمعلاو: اليلق وأ اريك نيللا ناك اوبس

 ناك نإ هنيعب نيللا دري : اولاق مهنكلو « ةارصملا درت : اولاقف ةيوداهلل : يناثلاو

 : اولاق « لثملا دجوي مل ثيح درلا موي هتميق وأ « ًافلات ناك نإ هلثم وأ « ًايقاب

 ‹ ةميقلابف ًايميق ناك نإو « لثملابف ًايلثم ناك نإ فلتملا نامض نأ ررقت هنأل كلذو

 هك



 ةريره يبأ ثيدح -۸ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ٠

 2 ا ا ل ياس .٠ ولا

 نمضو « نيدقنلا دحأب مّوق ًايميق ناك نإو « هلثمب نمض ًايلثم ناك نإ نبللاو
 نأ بجاولا ناك هنإف ًاضيأو : اولاق ؟ماعطلا وأ رمتلاب نمضي فيكف ؛ كلذب

 . رثك وأ لق عاصب ردقي الو « نبللا ردقب نامضلا فلتخي

 درو صاخ اذهو ؛ تافلتملا عيمج يف مومعلا نمضت سايقلا اذه نأب بيجأو

 . ماعلا ىلع مدقم صاخلاو « صنلا هب

 ىلع فوقولا مدعل ؛ رجاشتلا عفديل ؛ عراشلا هردق هنإف عاصلا ريدقت امأ

 هردقو عازنلا عراشلا عطقف « عيبلا دعب ثداحب هطالتخا زاوحل ؛ نبللا ردق ةقيقح

 نيتوق اناك امهنإف ؛ نبللا ىلإ ءيش برقأب هردقو « ةموصخلل ًاعفر دعبي ال دحب
 ؛ تايانجلا نامض وهو « ةعيرشلا يف رئاظن مكحلا اذهلو « نامزلا كلذ يف

 نينجلا يف ةرغلاو « رغصلاو ربكلا يف فالتخالا عم ردقم اهشرأ نإف ؛ ةحضوملاك

 . رجاشتلا عفد هلك كلذ يف ةمكحلاو « هفالتحا عم

 بيعب عيبلا دري ال : اولاقو « ةلأسملا لصأ ىف اوفلاخف ؛ ةيفنحلل : ثلاثلاو

 ؛ةريثك زاذعأب ثيدحلا نع اورذتعاو ‹« رمتلا نم عاصلا در بجي الف ؛ ةيرصتلا

 . خوسنم هنأبو « برطضم ثيدح هنأبو « ثيدحلل يوارلا يباحصلا يف حدقلاب

 : لحنلا] هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو# : ىلاعت هلوقب ضراعم هنأبو

 : تاهج نم لوصألا سايق فلاخ ثيدحلا : اولاقو « ةدودرم راذعأ اهلكو « ١١١[

 صقن دقف « دقعلا دنع ًادوجوم ناك نإ فلاتلا نبللا نإ ثيح نم : ىلوألا
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 ةريره يبأ ثيدح -۸ هنع يهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ۷
 ی ل س ل 2 ل سس س س ر سس سس ا ا امم انجن ل ل ننس

 سايق فلاخ .هنإ : لاقي الو « هسأرب لقتسم لصأ ثيدحلا نأب - الو ۔ بيجأو
 . لوصألا

 انه وهو « بيعلا مالعتسال نكي مل اذإ درلا عنمي افإ صقنلا نأب ًايناثو ا 0...
 . عنمي الف بيعلا مالعتسال

 رايخو « بيعلا رايخ نأ عم « ًاثالث هيف رايخلا لعج هنإ ثيح نم : ةيناثلاو

 تدرفنا ةارصملا نأب بيجأو . ثالثلاب اهنم ءيش ردقي ال ةيؤرلا رايخو « سلجم
 . اهريغ فالخب « اهب الإ بلغألا يف ةيرصتلا مكح نيبتي ال هنأل ؛ ةروكذملا ةدملاب

 . ًادوجوم نبللا ناك ثيح اهئاقب عم نايعألا نامض مزلي هنأ : ةثلاشلاو

 هدر رذعت دقف « ثداحلا نبللاب طلتخم هنأل ؛ زيمتم دوجؤم ريغ هنأب هنع بيجأو
 يرينا ىا ملا نامه لتس ركزت« طالدعالا تيس هع

 نبللا ناصقن ناك ول هنأل ؛ بيع ريغب درلا تابثإ مزلي هنإ ثيح نم : ةعبارلاو
 . درلا طرتشي مل هنأل طارتشا الو « ةيرصت نود نم درلا هب تبثل ابيع

 ىأر امل يرتشملا نإف ؛ ىنعملا ثيح نم طرشلا رايخ مكح يف هنأب بيجأو
 ام لثم رئاظن اذهل تبث دقو « اهل ةداع كلذ نأ هل طرش عئابلا نأكف !ءولم اهعرض

 ا ی يف ملغ
 نأ تفرعو لوألا وه قحلا نأ تملع « نيرخآلا نيلوقلا فعض كدنع ررقت اذإو

 نأ يفو « هيلع سلد نمل رايخلا توبث يفو « شغلا نع يهنلا يف لصأ ثيدحلا
 دقو . اهب رايخلا توبثو عيبملل ةيرصتلا مرت فو  دقعلا لصأ دسفي ال سيلدتل
 , ةبالخ تالفحما عيب» ًاعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم هجام نباو دمحأ جرخأ

 همم



 ةريره يبأو دوعسم نبا ائيدح ١717و 8 هنع يهن امو هطورش باب- ١ عويبلا باتك ١

 دنسب ًافوقوم ةبيش ىبأ نبا هاورو « فعض هدانسإ يفو « «ملسمل ةبالخلا لحت الو

 يف اهنبل عمجت يتلا : ءافلاو ةلمهملا ءاح اب ؛ ةلفحم عمج : تالفحماو « حيحص

 . عادخلا : ةدحوم اهدعب ماللا فيفختو ةمجعملا ءاخلا رسكب ؛ ةبالخلاو « اهعورض

 اَهّدَرَف ةلفَحُم ةاش ىرّتشا نم : لاق هلع هللا يضر دوُعْمَم نب نعو 8

 . رْمَت نم : يليعاَمسإلا دازو « يراحُبلا ُهاَوَر . ًاعاص اَهَعَم دريل

 دريلف اهدرف ةلفحم ةاش ىرتشا نم : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 هفقو لب فنصملا هعفري مل : (رمت نم : يليعامسإلا دازو يراخبلا هاور . ًاعاص اهعم

 . ىفوتسم هانعم ىلع مالكلا مدقت دقو « هعفري مل يراخبلا نأل ؛ دوعسم نبا ىلع

 وى قلب هللا لوسر نأ هع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نَعَو ۷۷۰

 َبحاَص اي اذه ام» : لاقف . اللب ُهُعباَصَأ َتَلاَنَف « اهيف اهيف هدي لحدا ماَعَط نم
RE 

 ماَعْطلا قوف ُهَبلَعَج القأ» : لاق ! هللا لوران (eR هتباصأ : لاق «!؟ماعطلا

 TS «ينم سيلف شع ْنَم « سانا ُهاَرَي يک

 : (ةربص ىلع رم كلي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نَعَو)

 نسم) ماعطلا نم ةعومجلا ةموكلا : ةدحوملا نوكسو ةلمهملا داصلا مضب ةربصلا

 بحاص اياذه ام» : لاقف < الدي هحتاضأ تلانف ء اهيف هدي لخدأف « ماعط

 ماعطلا قوف هتلعج الفأ» : لاق !هللا لوسر اي ءامسلا هتباصأ : لاق «!؟ماعطلا

 ىف اذك : يوونلا لاق : (ملسم هاور . «ينم سيلف شغ نم « سانلا هاري يك

 ‹ ييدهب ىدتها نم سيل : هانعمو . حيحص وهو « ملكتملا ءايب ؛ ىنم : لوصألا

 ريسفت هركي : ةنييع نب نايفس لاقو . يتقيرط نسحو يلمعو « يملعب ىدتقاو
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 هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع ثيدح  ا/ا/١ هنع ىهن امو هطورش باب- ١ ظ عويبلا باتك -۷

 رجلا يف ی او سوقنا يف عقوأ نركللا هليوات نع كس: 7 اذه لثم

 مام دبا يل سرس سب سما

 وذ 1 اس

 «ارمخ ُهذْحََتَي نمم هعيبي عيب تح, فاًطقلا مآ بتلا سبح نم: 1 هللأ

 نسج دانسإب ا يف يناربطلا هاور . «ةريصب ىلع راتلا محقت دقف

 ص ا ني ا نوردلا دبع موا وه ايد نيا دبع نعو)

 هنع هللا ىضر هيبأ نع) هريغو هابأ عمس « ةقث يعبات ءورم يضاق « يملسألا

 تلا مايألا : (فاطقلا مايأ بنعلا سبح نم)» : اي هللا لوسر لاق :لاق

 : (ةريصب ىلع رانلا محقت دقف ءارمخ هذختي نمت هعيبي ىتح) اهيف فطقي

 دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا هاور) هلوخدل بجوملا ببسلاب ملع ىلع : يأ

 محقت دقف ًارمخ هذختي هنأ ملعي نمم وأ « ينارصن وأ يدوهي نم هعيبي ىتح»

 ديعول ؛ ارمخ هذختي نم بنعلا عيب يرحت ىلع ليلد ثيدحلاو «ةريصب ىلع رانلا

 .اذإ نا هلعج ىف كشلا عم كلذ نأب لوؤيو ٠ ةهاركلا عم عيبلا زوجي

 لعفي ال ام امأو ‹ ةيصعم ىف هب ناعتسي ام كلذ ىلع ساقيو « مرحم وهف هملع

 ىلع اهب لونيعتسي اوناك اذإ « ةاغبلاو رافكلا نم عاركلاو حالسلا عيب كلذكو

 . زاج « هنم لضفأب عابي نأ الإ ءزوجي ال هنإف ؛ نيملسملا برح



 ةشئاع ثي دح - ۲ هنع ىهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ١

 واد وأو« يرحب وةلا هور . «ناَمَضلاب جارا .مّلسو هلآو

 ناو « مكاحلاو « َناّبح نباو « دوراجلا ُنْباَو « ةّمْيَرَخ نباو , يذمْرتلا ُهَحَّحَّصَو

 . ناطقا

 ناو يلف فا ىل هللا لوسر لاق: تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 نب ملسم هيف نأل : (يراخبلا هفعضو « ةسمخلا هاور . «نامضلاب جارخلا» : ملسو

 ‹ ةميزخ نباو يذمرتلا هححصو « دواد وبأو) ةيدشلا بهاد وهو « ىجزلا دلاخ

 ىعفاشلا هجرخأ ثيدحلا : (ناطقلا نباو مكاحلاو نابح نباو دوراجلا نباو

 هلع هللا لوسر نمز ىف امالغ قرششا الع نأ : وهو ؛ هلوطب «نئسلا» باحصأو
 2جو

 ار

 هيلع هللا یلص هللا لوسر ىضقف ؛ هدجو بيع نم هدر مث « هللا ءاش ام هدنع ناكو

 یلص هللا لوسر لاقف « هلمعتسا دق : هيلع يضقملا لاقف « بيعلاب هدرب ملسو هلآو

 نأ : هانعمو « ءاركلاو ةلغلا وه : جارخلاو « «نامضلاب جارخلا» : ملسو هلآو هيلع هللا

 اهجارخ كلم اهل نماض وه يذلا ةبقرلا كلام نإف ةلغو لخد هل ناك اذإ عيبملا

 وأ اهبكرف ةباد وأ اهجتنف ةيشام وأ اهلمعتساف ًاضرأ لجر عاتبا اذإف « اهلصأ نامضل

 عفتنا اميف هيلع ءيش الو « ةبقرلا دري نأ هلف « ابيع هب دجو مث « همدختساف ًادبع

 نأ بجوف ‹ يرتشملا نامض يف تناكل دقعلاو خسفلا ةدم نيب ام تفلت ول اهنأل ؛ هب

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا يف ءاملعلا فلتخا دقو . هل جارخلا نوكي

 امو « ثيدحلا ىنعم يف هانررق ام ىلع نامضلاب جارخلا نأ : يعفاشلل : لوألا

 اصقان نكي مل ام عيبملا دريو « يرتشملل وهف ةيعرفلاو ةيلصألا دئاوفلا نم دجو
 . هذخأ امع
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 ىقرابلا ةورع ثيدح اال" هنع ىهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ٠

 يرتشملا قحتسيف ةيعرفلاو ةيلصألا دئاوفلا نيب قرفي هنأ : ةيوداهلل : يناثلا
 بجو مكحلاب عيبملا يرتشملا در نإف « هدي يف ةنامأ ريصتف ةيلصألا امأو « ةيعرفلا

SAGE 

 دئاوفلا امأو « ءاركلاك ةيعرفلا دئاوفلا قحتسي يرتشملا نأ * ةيفدحلل : تلاغلا

 « درلا عنتما ةفلات تناك نإو « لصألا عم اهدر ةيقاب تناك نإف ؛ رمثلاك ةيلصألا

 شرألا قحتساو

 هقحتسيف رعشلاو فوصلاك ةيلصألا دئاوفلا نيب قرفي هنأ : كلامل : عبارلا

 تناك نإف « درلا تقو عيبملاب ةلصتم نكت ملام اذهو  همأ عم هدري دلولاو « يرتشملا

 بهذ اميف رهاظ ثيدحلاو . نوروكذملا هلاق ام اذه . ًاعامجإ اهل درلا بجو ةلصتم
 فلتخا دقف « ابيع اهيف دجو مث « ةمألا يرتشملا ئطو اذإ امأو « ةيعفاشلا هيلإ
 نأل درلا عنتمي : قاحسإو يروثلاو يأرلا لهأو ةيوداهلا تلاقف ؛ كلذ ىف ءاملعلا

 اهبّيع دقف ؛ هلصفل الو « يرتشملا لصأل ةمألا ءطو لحي ال هنأل ؛ ةيانج ءطولا

 عجري هنكلو : اولاق « كلذل اهدعب درلا عنتمي ءطولا تامدقم اذكو : اولاق « كلذب

 نيب قرف نم مهنمو  اهلثم رهم اهعم دريو اهدري : ليقو « بيعلا شرأب عئابلا ىلع
 نع ةيراع لاوقأ لكلاو ‹ حراشلا هلقنو « كلذ يباطخلا ىفوتسا دقو « ركبلاو بيثلا

 هب اهمرح هنأب ليلعتلاو « ةحيحص ريغ ىوعد ةيانج ءطولا نأ ىوعدو « لالدتسالا

 . امهيف اهل يرتشملا رصحني مل هنإف ؛ ليلع « ةيانج تناكف هلوصفو هلوصأ ىلع

 هلآو هيلع هللا ىَّلص يبن نأ : ُهْنَع هللا يضَر يقراَبلا ةَوْرُغ ْنَعَو -۳
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 يقرابلا ةورع ثيدح - VV هنع يهن امو هطورش باب | | عويبلا باتك -۷
 س يب بس ص سس سس يا يي ل ل ا ل ےس يي ل ل ےس

 ول َناكف ؛ هعْيَب يف ةكرّبلاب ُهَل اَعَدَف ءِراَنيِدَو ةاّشب ُهاَنأَف ءراتيدب اًمهاَدْحِ ْ

 : يئاستلا الإ ؛ ةَسْمحْل هور . هيف حبر ابار ىَرَتْشا

 7 ےس
 © رو ہہ م 28ه

 . هظفل سَ ملو ‹ ثيدح نمض ُيِراَخُبلا هَجّرْخأ دقو

 . مارح ِنْب ميكح ثيِدَح نم ادهاش ُهَل ْيِذمْرَلا درو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر يقرابلا ةورع نعو)

 امها دحإ عابف « نيتاش هب ىرتشاف « ةاش وأ ةيحضأ هب يرتشي د ارانيد هاطعأ

 ابارت ىرتش تا ول ناكف ؛ هعيب يف ةكربلاب هل اعدف « رانيدو ةاشب هاتأف « رانيدب

 « ثيدح نمض يراخبلا هجرخأ دقو « يئاسنلا الإ « ةسمخلا هاور . هيف حبرل

 : (مازح نب ميكح ثيدح نم ادهاش يذمرتلا هل دروأو ء هظفل قسي ملو
 يرذنملا لاق « هيف فلتخم ؛ دامح وخأ ديز نب ديعس هدانسإ يف ثيدحلا

 هنأ باوصلا : فنصملا لاقو « ''"'ريثك مالك هيفو ‹ حيحص نسح هدانسإ : يوونلاو

 لكوي مل ام ىرش ةورع نأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو « مهبم هدانسإ يف « لصتم

 )١( :ئىدمرتلا دنع:  يكتعلا يدزألا وهو - ىسوم نب نوراه هعبات نکل: تلق 457/5

 نيخيشلا دنع هب جتحم ةقث وهو ؛ (ةفحت .

 . نسح دنسلاف ؛ «بيرقتلا» يف امك « قودص وهو ؛ راّبَر نب ةزامل ديبل وبأ هقوف نكل

 ند يمس اهنق لاق هيورخأ قرط نم 6 ین م يدلل انآ
 . ةورع نع نوثدحي ىحلا تعمس : ةدقرغ

 . نوثدحي هموق عمس : يقهيبلل ةياور يفو

 ‹ ةدايز هيف سيل « هانعمب اذه وه هدنع ثيدحلاف ؛ هل هجو ال ‹ «ثيدح نمض» : ظفاحلا لوقو

 . رثكأ فالتخاب نيرخآلا دنع وهو ؛ فرحألا ضعب يف ريسي فالتخا عم دواد ىبأل هظفل اذهو
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 222 ري ا ما يقرابلا ةورع ثيدح _ اال" هنع ىهن امو هطورش باب ١ عويبلا باتك ٠

 ىرشل رمألا ىلع فقو ولف « ةيحضأ ءارشل ًارانيد هاطعأ هنأل ؛ كلذك عابو « هئارشب
 : ءاهقفلا هيمست يذلا وه هلعف يذلا اذهو . ضعبلا درو « ةيحضألا رانيدلا ضعبب

 : لاوقأ ةسمخ هيف ءاملعللو « انه تعقو دقو « ةزاجإلاب ذفني يذلا فوقوملا دقعلا

 ةيوداهلاو فلسلا نم ةعامج اذه ىلإ بهذو « فوقوملا دقعلا حصي هنأ : لوألا

 . ثيدحلاب المع

 ‹ هححصت ال ةزاجإلا نإ : لاقو « يعفاشلا بهذ هيلإو « حصي ال هنأ : ير

 « يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . (ك دنع سيل ام عبت 3 ال : ت اهيتحي

 قلعو « ةورع ثيدح ةحص يف يعفاشلا ددرتو « ريغلا كلمو مودعملل لماش وهو
 ظ . هتحص ىلع هب لوقلا

 قرف هنأكو « ءارشلا ال عيبلا زوجي : لاقف « ةفينح يبأل ليصفتلا : ثلاثلاو

 زاجأ اذإف ؛ هكلم ءاقبتسا يف قح كلامللو « كلاما كلم نع جارخإ عيبلا نأب ؛ امهنيب
 . كلذل كلاملا يلوت نم دب الف كلل تابثإ هنإف ءارشلا فالخب , هقح طقسأ دقف

 : نيثيدحلا نيب عمجلا دارأ هنأكو « ةفينح وبأ هلاق ام سكع وهو , كلام : عبارلاو

 . ضراعي مل ام هب لمعيف ؛ ةورع ثيدحو «كدنع سيل ام عبت ال» : ثيدح

 . صاصجلل وهو « هضعب يرتشيف « ءىش ءارشب لكو اذإ حصي هنأ : سماخلاو

 عيب ةحص ىلع ليلد هيفو « حجارلا وه هب لمعلاف « ةورع ثيدح حص اذإو

 هرمأ اذلو ؛ نمثلا ةدايز بيطت الو « لثملا لادبإل ؛ ءارشلاب تنيعت نإو ةيحضألا

 ىلع ليلد ةكربلاب هل ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هئاعد يفو « اهب قدصتلاب

 . ءاعدلاب ولو « ةبحتسم م فورعملا لعف نمل عينصلا ركش نأ
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 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح - هنع ىهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك ٠' 

 ءارش ْنَع ىه كي َىَنلا نأ : ُهْنَع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ْنَعَو 64
 دْبَعلا ءارش ْنَعَو , اهعوُرُض يف ام عيب َْعَو « عض ىَتَح ماَعْنألا نوُطُب يف ام
 ضب ىَّنح تاقدّصلا مارش نعو « مّسقُت ىَتَح مناغما ءاّرش نعو « قبآ وهو

 . فيعض دانسإب ينطقرادلاو ُراَرَبلاَو هجام نبا هاَور . صئاغلا ةبرض نعو

 ام ءارش نع ىهن يي يبنلا نأ : هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 وهو دبعلا ءارش نعو « اهعورض يف ام عيب نعو « عضت ىتح ماعنألا نوطب يف
 نعو ‹ ضبقت ىتح تاقدصلا ءارش نعو « مسقت ىتح مناغملا ءارش نعو « قبأ

 نم هنأل : (فيعض دانسإب ينطقرا دلاو رازبلاو هجام نبا هاور . صئاغلا ةبرض

 يئاسنلاو ليمش نب رضنلاك ةعامج هيف ملكت رهشو « بشوح نب رهش ثيدح

 نع يورو « هرمأ ىوقو ثيدحلا نسح رهش : يراخبلا لاقو « مهريغو يدع نباو
 ! هثيدح نسحأ ام : لاق هنأ دمحأ

 : اهنع ىهنم روص تس ىلع لمتشا ثيدحلاو

 . هميرحت ىلع عمجم وهو « ناويحلا نوطب يف ام عيب : ىلوألا

 . مدقت دقو « ًاضيأ هيلع عمجم وهو عورضلا ىف نبللا.: ةيناثلاو

 . هميلست رذعتل كلذو ؛ قبآلا دبعلا : ةثلاثلاو

 . كلملا مدعل كلذو ؛ ةمسقلا لبق مناغملا ءارش : ةعبارلاو

 هيلع قدصتملا كلم رقتسي ال هنإف ؛ ضبقلا لبق تاقدصلا ءارش : ةسماخلاو

 لبق ةقدصلل قدصملا عيب كلذ نم ءاهقفلا ىنثتسا هنأ الإ« ضبقلا دعب الإ

 . هقح يف ضبقلاك ةيلختلا اولعج مهنأل حصي هنإف ؛ ةيلختلا دعب ضبقلا
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 سابع نباو دوعسم نبا اثيدح ۔ ۷۷1و 9٥¥ هنع ىهن امو هطورش باب ۔ ۱ عويبلا باتك -۷
 س ب ر ا ل سسس سس یہ و اسس س سی ےہ

 امف اذكب ةصوغ رحبلا يف صوغأ : لوقي نأ وهو « صئاغلا ةبرض : ةسداسلا

 .ررغلا وه كلذ يف ةلعلاو . كل وهف جرخ
VVoورتشت ال» : ا : هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر دوُعْنَم نِ نَعَو -  

 قو تارصلا نأ ىلإ ٌَراَشَأَو ا هاَوَر . (ررغ هتاف ؛ ءاملا يف َكَمَّسلا

 ورتشت "لال الج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 وهو : (هفقو باوصلا نأ ىلإ راشأو دمحأ هاور . «ررغ هنإف ؛ ءاملا يف كمسلا

 يف ىفخت هنأل كلذو ؛ ررغ هنأب هللع دقو « ءاملا يف كمسلا عيب ةمرح ىلع ليلد

 ءاقلطم كلذ نع يلا هرهاظو ءةيكعو ابك ريهضلا ىردوب ةتقيقح الا

 ؛ ديصتب الإ هذخأ نكم ال ريثك ءام يف ناك نإ : اولاقف ؛ كلذ ىف ءاهقفلا لصفو

 ذخؤيو « هيف توفي ال ءام يف ناك نإو « حيحص ريغ عيبلاف « هذخأ مدع زوجيو

 ىلإ جاتحي ال ناك نإو « ميلستلا دعب رايخلا هيف تبثيو « حيحص عيبلاف « ديصتب
 نم ذخؤي ليصفتلا اذهو « ةيؤرلا رايخ هيف تبثيو . حيحص عيبلاف « ديصت

 . ىهنلا مومع صصخي قاحلالل يضنقملا ليلعتلاو ٠ ةلدألا

AAكا ےل اا لور ىلا لاق اًمهنَع هللا يضر ساّبَع نبا نع -  

 نبل الو ءِرهَظ ىَلَع فوض عَ الو « معْطُ ىٌح رمت َعاَبت نأ مّلسو هلآو هيلع |

 . ينطفرادلاو ' «طسوألا» يف يناربطلا اور . رض ي يف

 نبا ىلع ًافوُقْوَم اضن ا ةّمركعل («ليساّرملا» ىف دواد وأ * هاو

 ْ د تلا ج وو ر دانا صانع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ی لاق امهنع دا يقر نابع نا نعم

 : ةلمهملا نيعلا رسكو ةيقوفلا ةانثملا مضب : (معطت ىتح ةرمث عابت نأ ملسو هلآو
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 ةريره يبأ ثيدح  ا/ا/ا/ هنع يهن امو هطورش باب- ١ عويبلا باتك -۷
 سستم ا نيس سم ببال لل يح سي سس حيي _-حشننتنب_ ديس ا”

 يناربطلا هاور . عرض يف نبل الو ءرهظ ىلع فوص عابي الو) اهحالص ودبي
 : (ةمركعل «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأو ) ينطقرادلاو ‹ «طسوألا» يف

 هحجرو « يوق دانسإب سابع نبا ىلع ًافوقوم اضيأ هجرخأو) حجارلا وهو
 : لئاسم ثالث ىلع ثيدحلا لمتشا : (يقهيبلا

 يتأيو « اهلكأ بيطيو اهحالص ودبي ىتح ةرمثلا عيب نع يهنلا : ىلوألا
 . كلذ يف مالكلا

 : لوألا : ءاملعلل نالوق هيفو « رهظلا ىلع فوصلا عيب نع ىهنلا : ةيناثلاو
 ناويح لا نم عطقلا عضوم يف فالتخالا عقي هن الو « ثيدحلاب المع حصي ال هنأ

 . ةفينح ىبأو يعفاشلاو ةيوداهلا لوق اذهو « هب رارضإلا عقيف

 حص امك حصيف ؛ هميلست نكمي دهاشم هنأل عيبلا حصي هنأ : يناثلا لوقلاو

 نبا ىلع فوقوم ثيدحلاو : اولاق ‹ هقفاو نمو كلام لوق اذهو « حوبذملا نم

 حص دقو « فوقوملاو لسرلا هيف دضاعت دق ثيدحلاو « رهظأ لوألا لوقلاو « سابع

 . هيف لصاح ررغلاو  ررغلا نع ىهنلا
 ا ا يعم وعلا
 هيخأ ةاش بلحي نميف هلوق ىف ةنازخ عرضلا ىمس لع هنأل : لاق « هزاوج ىلإ ريبج

 هتيمست نأب بيجأو . «اهيف ام ذخأيو هيخأ ةنازخ ىلإ مك دحأ دمعي) : هنذإ ريغب

 . هتيفيكو هتيمكب ىردي الو ررغ عيب ةنازخلا يف ام عف ماس نشو «زاجم ةنازخ

 هلأو هيلع هللا 2 هللا لوسر نأ : ُهْنَع هللا يضر ةريره يبأ نعو  اا/ا/

 . فْعض هداتسإ يفو ءُراّرَبلا هاور . حيقالملاو نيِماَضلا عيب نع ىَهَن مّلسو
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 ةريره يبأ ثيدح 1/8 ١  هنع يهن امو هطورش باب - ١ عويبلا باتك ۔۷

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 روهظ ىف ام وه : (حيقالملاو) ) لب إلا نوطب ىف ام اهب دارملا : (نيماضملا عيب نع ىهن

 رضخألا يبأ نب حلاص هتاور يف نأل : (فعض هدانسإ يفو «رازبلا هاور) لامجلا

 لاق « السرم ديعس نع يرهزلا نع كلام هاورو « فيعض وهو « يرهزلا نع
 لوقو « يرهزلا نع سيق نب رمع هلصوو « رمعم هعبات : «للعلا» ىف ينطقرادلا

 . يوق دانسإب قازرلا دبع هجرخأ . رمع نبا نع بابلا يفو « حيحصلا وه كلام
 . عامجإ وهو مدقت دقو حيقالملاو نيماضملا عيب ةحص مدع ىلع ليلد ثيدحلاو

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوُسَر لاق : َلاَق ُهْنَع هللا يِضَر َةَريَرُه يبأ ْنَعَو 0
 نباو دواد ا هور . (هَنَرْشَع هللا لاقأ هَّنَعِيَب ا لاقأ نم : مّلسو هلآو

 . مكاحلاو ناّبح نبا هحّحَّصَو « هَجاَم

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 نابح نبا هححصو « هجام ن نباو دواد وبأ هاور . (هترثع هللا لاقأ هتعيب املسم

 لاق . «ةمايقلا موي هترثع هللا لاقأ املسم لاقأ نم» : ظفلب هدنع وهو : (مكاحلاو

 ةلادلا ثيداحألا نم هدشي ام بابلا يفو « امهطرش ىلع وه : يريشقلا حتفلا وبأ
 يهو نيدقاعتملا نيب عقاولا دقعلا عفر ًاعرش اهتقيقحو . ةلاقإلا لضف ىلع

 هانعم ديفي ام وأ تلقأ : وهو , اهيلع لدي ظفل نم دب الو « ًاعامجإ ةعورشم
 ثيدحلا لد امنإو « اهيلع ليلد ال عورفلا بتك يف تركذ طئارش ةلاقإللو . افرع

 ' سيلف « املسم لاقملا نوك امأو « «هتعيب» : هلوقل ؛ نيعيابتملا نيب نوكت اهنأ ىلع

 ريغ ةلاقإ ىف تباث ةلاقإلا اوثف الإو « ًايبلغأ ًامكح هنوكل هركذ.امنإو « طرشب

 ۰ . رازبلا هجرخأ . (امدان لاقأ نم» : ظفلب درو دقو للا
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 رايخلا باب ۲

 ريخ بلط وهو « رييختلا وأ « رايتخالا نم مسا : ةمجعملا ءاخلا رسكب «رايخلا
 بابلا اذه يف فنصملا ركذ . عاونأ وهو . هخسف وأ عيبلا ءاضمإ نم ؛ نيرمألا

 . سلجم ا رايخو « طرشلا رايخ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ْنَع « اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نع -۹

 اناكو اقري مل ام  رایخلاب اًمُهْنم دحاَو لكف « نالُجَرلا َمَياَبَت اًذإ» : لاق 06

 « كلذ ىلع اَعَيابَتَق َرخآلا امُهُدَحَأ َرّيَخ نإف ؛َرَخآلا امُهُدَحأ ُرّيخُي وأ , ًاعيمج

 دقف « عيبلا اًمُهْنِم دحاو كري ملو « اعّيابت نأ َدْعَب اقرت نإو « ٌعْيِبلا بَجَو دقف

 . ململ ظفللاو « هّيلَع قفَتم . (ٌعْيَبلا بجو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع « اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نع)
 دقع ريغ نم امواست ال ءامهنيب دقعلا اعقوأ : يأ : (نالجرلا عيا اذإ» : لاق

 : دارملاو «اقرتفي» : ظفل ىفو : (اَكَرَمَتي مل ام « رايخلاب امُهْنم دحاو لكف)

 رّيخ نإف : (َرَخآلا اًمُهْدَحَأ) رييختلا نم : (ُرّيَخُي وأ « اعيمج اًناكو) نادبألاب
 ال رايخلا ٌنإف . ةمولعم ةدم رايخلا امهدحأ اا اذإ : يأ ؛ رخآلا امهدحأ

 . اهطرش يتلا رايخلا ةدم يضمت ىتح « ىقبي لب ؛ قرفتلاب يضقني

 لطبو « ذئنيح عيبلا همزل « قرفتلا لبق عيبلا ءاضمإ راتخا اذإ دارملا : ليقو

 : كلذ ىلع اَعَياَبَتْف ٌرَخآلا امهدحأ ريح ْنِإف) : هلوق اذهل لديو . قرفتلا رابتعا

 . متو ذفن : يأ : (عيبلا بجو دقف
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 رمع نبا ثيدح -4 رايخلا باب ۔ ؟ عويبلا باتك ۷
 س جيجا

 كري ملو) عيبلا دقع ادقع : يأ : (اعَياَبَت نأ َدْعَب) نادبألاب : (اقّرَعَت نِإو)

 . ٠ (ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . عّيَبلا بَجَو دقف « َعّيَبلا امهنم دحاو

 لصحي نأ ىلإ دت هنأو , نّيعيابتملل سلجما رايخ توبث ىلع ليلد ثيدحلا -
 . نادب الاب قرفتلا

 : نيلوق ىلع هتوبث يف ءاملعلا فلتخا دقو

 نباو مالّسلا هيلع يلع مهنم ةباحصلا نم ةعامجل وهو « هتوبث : لوألا

 قاحسإو دمحأو يعفاشلاو نيعباتلا رثكأ بهذ هيلإو « مهريغو رمع نباو «.سابع

 ىفف « ًاقّرفت ةداع ىمسي ام رايخلا هب لطبي يذلا قرفتلاو : اولاق ؛ ىيحي مامإلاو

 رخآ ىلإ e ريبكلا يفو «امهدحأ جورخب اا لزنملا

 ل ل ا رس ا

 ثيدحلا اذه هليلد بهذملا اذهو « قاب رايخلاف « اعم ابهذ وأ « أعم اماق نإف

 . هيلع قفتملا

 ؛ سلجملا رايخ تبثي ال هنأ ةيمامإلاو كلام و ةيفنحلاو ةيوداهلل : يناثلا لوقل

 ةراجت# : ىلاعت ا نيلدتسم طرش ام الإ رايخ الف لوقلاب ناعيابتملا قرفت ىتم لب

 . [۲۸۲ : ةرقملا] 4 متعيابت اذإ اودهشأو# : هلوقبو ؛ [؟9 : ءاسنلا] * ضارت نع

 ملو لجرلا یاب EE ةياور يف نيخيشلا دنع يتلا ةدايزلا اویا
 . عجر مث « ةّينه رىشمف ماق يا

 . هل بجيل ماق « دعاق وهو . . . : ظفلب ًارصتخم (ةفحت - ۲ /۲) يدمرتلا اورو



 س مصمم يي س س ت ته ت ب ب سب يي ب يع ا يس 5 Er د ی ا

 مل هلبق عقو نإو ءرمألا قباطي مل قرفتلا دعب عقو نإ داهشإلاو : اولاق
 ظ لن ا

 . لصفي ملو ‹ «عئابلا لوق لوقلاف ناعيبلا فلتخا اذإ» : ثيدحو

 ثيدحلا كلذكو « طرشلا رايخكو . ثيدحلاب تديق ةقلطم ةيآلا نأب بيجأو

 هيفاني ال امك « سلجملا رايخ توبث هيفاني الو , دقعلا دنع امهب داري داهشإلا ةيآو

 ا

 دعب رايخلاو ‹ «مهطورش ىلع نوملسملا» : ثيدحب خوسنم ثيدحلاو : اولاق

 . طرشلا "ديفي دقعلا موزل

 . لامتحالاب تبني الو « خسنلا مدع لصألا نأب درو

 . هب لمعي ملو« كلام ةياور نم هنألو : اولاق

 ىنبم هلمع نأل ؛ هتياورب لمعلا مدع بجوت ال يوارلا ةفلاخم نأب بيجأو

 يف حجرأ نكي مل نإو « هاور امم هدنع حجرأ وه ام هل رهظي دقو « هداهتجا ىلع

 . رمال ںی

 يف عئابلا لامعتسا إف ؛ نيمواستملا ىلع لمحي بابلا ثيدحو : اولاق
 . عئاش مواسملا

 ىلع هنإف ؛ لوألا لوقلا ىلع يزاجما ىلع هلمح اضيأ مزلي هنأب ضروعو

 . (158١/ه) ىناكوشلا ىف عقو امك « «دسفی) : هلعل )١(
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 زاجم وهف ىضم دقو « ةغيصلا مات دعب وه نادبألاب قرفتلا دارملا نأب : لوقلا ريدقت

 . يضاملا يف

OG os 
 اقافتا زاجمف لبقتسملا فالحب « روهمجلا هيلإ بهذ امك .

 . لاوقألاب قرفتلا دارملا : اولاق

 يرتشملا لوق وأ ءاذكب كتعب : عئابلا لوق نيب ام وه اهيف قرفتلاب دارملاو

 نأ ىلإ رايخلاب عئابلاو « هكرت وأ « تيرتشا : هلوق يف رايخلاب يرتشملاف : اولاق

 ظ . يرتشملا بجوي

 ْذِإ ؛ ةدئافلا نع ثيدحلل ءاغلإ هنإف ؛ هنالطبو لوقلا اذه ةكاكر ىفخي الو

 ال ْذِإ ؛رايخلا ىلع ةروصلا هذه يف يرتشملاو عئابلا نم ًالك نأ ًانيقي مولعملا نم
 . ىفخي ال امك ثيدحلا ظفل هدريو ةدافإلا نع غال هب رابخإلاف ؛ اع كف

 : هلوق وهو « ىتآلا ثيدحلاب بابلا ثيدح ةضراعم ماو لو ألا كوقلا وه قطاف

VA *0 هنع هللا يضر هاج نع هيبأ ْنَعٍِبِيَعُ نب ورْمَع نعو  

 ا الإ ءاَقرفَتَي ىّتح «رايخلاب ٌعاَمْبْماَو ٌعئاَبْلا» : لاق قلع يبنلا

 نبا الإ « ةَّسْمَحلا هاور . ليقع ذأ ةّيشَحخ ُهَقراَقُي نأ هَل للحي الو «رايخ

 خا : ةّياور يف دوراجلا ُنباو ةمّْيَرُخ ُنباو ئنطُفرادلا ُهاَوَرو « هّجاَم

 . «اًمهناکَم نع اَقّرفَتَي

 نأ : هنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو) : هلوق وهو
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 6٠- را ا يتابع .عويبلا باتك ۷
 e a N ل الا < ل د قش

 ةقفص نوكت نأ الإ ءاقرفتي ىتح « رايخلاب عاتبملاو عئابلا» : لاق لك

 يد يب وسوم ؛هيقتسي نأ ةيشخ هقرافي نأ هل لحب الو «رايخ

 نع اقرفتي ىتح» : "ةياور يفو <« "دوراجلا نباو ةميزخ نباو ينطقرا دلا هاورو

 . («امهناکم

 ؛ اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا» : ظفلب "اورمع نبا نع دواد يبأ ثيدحبو
 . «هليقتسي نأ ةيشخ هبحاص قرافي نأ هل لحي الو « رايخ ةقفص نوكت نأ الإ

 نأب هنع بيجأ دقف ؛ عيبلا ذوفن ىلع لاد «هليقتسي نأ» : هلوقف : اولاق

 | (اقرفتي مل ام رايخلاب» : هرقل اهيا سلجبا رايخ ليلد ثيدحلا

 مل ةقيقح ةلاقتسالا ديرأ ول هنأل ؛ خسفلا هب دارملاف «هليقتسي نأ» : هلوق امأو

 يدمرتلا هلمح كلذ ىلعو « خسفلا ىلع اهلمح نيعتف ؛ ىنعم ةقرافملل نكي

 راتخي نأ ةيشخ عيبلا دعب هقرافي نأ هل لحي ال هانعم : اولاقف ؛ ءاملعلا نم هريغو

 . مدانلا خسف ةلاقتسالاب دارملاف « عيبملا خسف

 . ملسملا ةرشاعم اا 8 ن اولمحو

 مارح ا نأ ال

) . )۲۹۲( )۱( 

 هب ورمع قيرط نم (۲۷۰/۰) يقهيبلا هنعو « (۲۱۰) ينطقرادلل : ينعي (۲)
e و 

 . نسح هدانسإو . رخآ ظفلب هنكل ؛ باتكلا يف روكذملا بابلا ثيدح سفن وه (*)
 )٤( مث . ًالوأ مرحتلا يف حيرص ثيدحلاف ؛ بيجع وهو ! (10/) «يناكوشلا» يف اذكو ِ
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 رمع نبا ثيدح -۱ رايخلا باب د ۲ ٠ عويبلا باتك -۷

 ماق « هتعيب متي نأ دارأف « الجر عياب اذإ ناك هنأ : رمع نبا نع يور ام امأو
 . ىهنلا هغلبي مل رمع نبا نأ ىلع لومحم هنإف ؛ هيلإ عجرف ةهينه يشمي

 بهذت ؛ لاوقألاب قرفتلا ىلع اذه رمع نبا ثيدح لمح : مزح نبا لاقو

 ؛ ال وأ « هليقتسي نأ يشخ ءاوس قرفتلا لح هعم مزلي هنأل ؛ ثيدحلا ةدئاف هعم

 . هذعبو قرفتلا لبق حصت ةلاقإلا نل

 لوطي اب ثيدحلا درب مالكلا نم ةيفنحلاو ةيكلاملا رثكأ دق : ربلا دبع نبا لاق
 ا ااا ظفل تست ا لا هرثكأو « هركذ

 فالك يبنلل لُجر ركذ : لاق اًمهنع هللا يضر َرَّمُع نبا نعو 5

 . هيلع قْفَتُم . «ةبالح ال : ْلَقَف َتْعَياَب اذإ» : لاقف عوُيّبلا يف ٌعدحُي

 ؛ ذقنم نب ناّبَح وه : (لجر ركذ : لاق امنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 اذإ» : لاقف عويبلا يف عدخي هنأ 0 يبنلل) ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاحلا حتفب

 : يأ ؛ ةدحومبو ماللا فيفختو ةمحعملا ءاخلا رسكب : («ةّبالخ ال : لقف تعَياب

 . (هيلع قفتم) ةعيدخ ال

 تنأ مث» : هنع ىلعألا دبعو ريكب نب سنوي ةياور يف قاحسإ نبا داز

 تطخس نإو « كسمأف تيضر نإف ؛ لايل ثالث اهتعتبا ةعلس لك ىف رايخلاب

 نيثالثو ةئام نبا وهو « نامثع نامز كردأ ىتح « لجرلا كلذ م

 ا تي يحتال ةقرافملا دصق لب ؛ شا رايتخا وه سيل محملا نأ ىلع صن =

 . هليقتسي نأ هعياب نم
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 رمع نبأ ثيدح ۱ رايخلا باب ۲ عويبلا باتك  ؛

 كنإ : هل ليقف « ًائيش ىرتشا اذإ ناكف « نامثع نامز يف سانلا رثكف « ةنس

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةباحصلا نم ٌلجر هل ٌدهشيف « عجر هيف تنبغ

 . ""ةّمهارد هل ريف ؛ اثالث رايخلا هل لعج دق ملسو

 . نبغلا لصح اذإ ءارشلاو عيبلا يف نبغلا رايخ ىلع ليلد ثيدحلاو

 : نيلوق ىلع ءاملعلا هيف فلتخاو

 نبغلا ناك اذإ نكلو ؛ كلامو '"'دمحأ لوق وهو « نيغلاب رايخلا توبث : لوألا

 . ةعلسلا نمث فرعي ال نمل ًاشحاف

 ام دييقتلا اوذخأ مهلعلو ‹ ةميقلا ثلث نبغلا غلبي نأب ةيكلاملا ضعب هدّيقو

 ليلقلا نالو « لاوحألا بلاغ يف نبغلا قلطم نم دحأ ملسي داكي ال هنأ نم ملع

 ىمسي ال كلذ نإف ؛ هتفرعم دعب نبغلاب يضر نم هنأو « ةداعلا يف هب حماستي

 هلآو هيلع هللا ىلص ىنثأ يذلا عيبلا يف لهاستلا باب نم نوكي اغإو « ًانبغ

 ٠ ءارشلا لهس عيبلا لهس لجرلا بحي هللا نأ ربخأو « هلعاف ىلع ملسو

 عيبلا ةلدأ مومعل ؛ نبغلاب رايخلا توبث مدع ىلإ ءاملعلا نم ريهامجلا بهذو

 : اولاق ؛ ال وأ نبغلا نيب ةقرفت ريغ نم هذوفنو

 فض هنأ الإ« لجرلا كلذ لقع فعضل هيف رايخلا ناك امنإ بابلا ثيدحو

 : (؟7/ه) يقهيبلاو « (هخيرات» يف يراخبلاو ؛ ا ( (هدلسم)) يف يديمحلا هاور )۱(

 . نسح هدنسو

 لاق تال تب الو« اسر یرالا نوک نأ طرب ةيميق نیا راک وف

 تھا بهذم وهو)

 . (رشانلا) . هبتناف ؛ باتكلا نم ةريثك عضاوم يف هلثم عقوو « مقر ريغب لصألا اذك (»)
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۴ 

egyهل ت تبشيو « هل نوذأملا يبصلا فرصتك هفرصتف «  

 تيا ف الا باحصأو دمحأ هجرخأ ام هلقع فعضل لديو : تلق

 . فعض - هكاردإ : يأ  هلقع يف ناكو « عيابي ناك الجر نإ : ظفلب سنأ

 مدع طارتش ذا ١ ي«ةبالخ ال» : هلوقب ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنقل هنألو

 +« طرشلا رايخ باب نم نوكيل ؛ عادخلا مدع 00 هعيبو هؤارش ناكف « عادخلا

 وأ « بيعلا يف نوكت نأ ٌلَمَتْحُي ةصقلا هذه يف ةعيدخلا نإ : يبرعلا نبا لاق
 0 نيعلا يف وأ« نمثلا يف وأ« كلملا يف

 . اهيف مومع ال ةصاخ ةصق يهو

 ا ا ی اا تلق

Na EI Ab 

 . نيغ هيف نکی مل نإو «رايخلا
 نبغي ناك هنأ ةياورلا ىف ام ديقم هنأب درو

 . ريغلا نع فرصت نم : ىلوألا : نيتروص يف نبغلاب رايخلا ةيوداهلا تبا

 . ثيدحلا اذهب نيجتحم زيمملا ىبصلا ىف : ةيناثلاو

 . ىلوألا نود فعض هلقع ىف ناك هنأ تبث اذإ « ةيناثلا ةروصلا ىلع مهل ليلد وهو

 5 (؟ا/ه) ان دوراتلا نبا هأورو 8 يذمرتلا هححصو )1(

 . هنع ةياور ىف قاحسإ نبا ةياور نم رمع نبا ثيدح هل دهشيو

 /ك



 يو و ا 2502ه ج ا تت كالا ا ا

 “"'  ابرلا باب 1

 . هانعمب - دملاو ميملاب  ءامرلا : لاقيو ؛ وبري ابر نم , ةروصقم ءارلا رسكب ؛ ابرلا

 تزتها#: ىلاعت هلوق هنمو ؛ ةدايزلا وهو « فيفختلاو ءارلا مضب ةيبرلاو

 اع ألا تی ناب یس عي لاك ىلع ای قالوا ا علا * تبرو

 . ليصافتلا يف اوفلتخا نإو « ةلمجلا يف ابرلا ميرحت

 دروود د اک تاغ ومو هلعاف مذو هنع يهنلا يف ثيداحألاو

 : اهنمو « هنعلب

VAYهلك ومو ابّرلا لكا ؤا هللا لوسر َنَعل : لاق هنع هللا يضر رباج نع  

 . ملسم هار . ا مهلا : لاقو , هيدهاشَو هّبتاكو

 . ةفْيَحُج يب ثيدح نم هون يِراَخُبِللَو

 فل هللا لوسر نعل : لاق هنع هللا يضر رباج نع)

 ثيدح نم هوحن يراخبللو . ملسم هاور . «ءاوس مه» : لاقو ‹ هيدهاشو هبتاكو

 . ةمحرلا نع داعبإلاب نيروكذملا ىلع اعد : يأ : (ةفيحج ىلا

 بلغألا هنأل ؛ لكألا صخخو « هوطاعت ام مرحتو « ركذ نم مثإ ىلع ليلد وهو
 ( . هلثم هريغو « عافتنالا یف

 ناكف « هنم الإ ابرلا لصحت ام هنأل ؛ ابرلا ىطعأ يذلا هلكوم نم دارملاو

 . مثإلا يف ًالخاد

 هلكومو ابرلا لكآ ب
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 دوعسم نب هللا دبع ثيدح - ابرلا باب *  ( عويبلا باتك - ١

 . سنجلا ةدارإ ىلع ؛ دارفإلاب دهاشلا نعل ةياور يف دروو « ابرلاب

 ,هوحن وأ « «ةمحر اهلعجاف ةنعل نم تنعل ام مهللا» : ثيدح تلق نإف

 ىلص هنم نعللا لدي ال هنأ ىلع لدي , «تنعل نم ىلعف تنعل ام» : ظفل يفو

 ىلع ءاعدلا.ةقيقح هب دري مل هنأو « مرحتلا ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هلل
 لعاف ريغ نعللا هيلع عقوأ نم ناك اذإ اميف كلذ : تلق . نعللا هيلع عقوأ نم

 . 8ك هنم بضغ لاح يف نعللا ناك وأ « مولعم مرح

  VATلاق لو يبنلا نع هنع هللا يضر دوعن نب هللا دبع نعو د 7

 ُهّمَأ لْجَرلا حك نأ لغم اَهُرَسْيَأ ؛" اياب توعبسو ةثالث ٠ ضرع ابّرلا ىبْرَأ نإو

 هححصو همامتب مكاحلاَو . ارصَتْحُم ُهَجاَّم نبا هاور (ملنمملا ٍلُجَرلا .

 ةثالث ابرلا» : لاق ن ىبعلا يه هح ا يقر دوست نب قا دع نعي

 ابرلا ىبرأ نإو « همأ لجرلا حكني نأ لثم) مثإلا يف : (اهرسيأ ؛ باب نوعبسو
 ا" (هححصو همامتب مكاحلاو , ارصتخم هجام نبا هاور . «ملسملا لجرلا ضرع

 ناتبسلا» : هلوقب « ملسملا ضرع يف ابرلا رسف دقو « ثيداحأ هانعم يفو
 نم نكي مل نإو « مرح ا لعفلا ىلع ابرلا قلطي قلطي هنأ ىلع ليلد هيفو .«ةبسلاب

 حابقتسا نم هيف امل ؛ همأ لجرلا نايتإب ابرلا رسيأ هيبشتو « ةفورعملا ابرلا باوبأ
 "7 لقعلا دنع كلذ

 ١( (اًبوَح» : ءاربلا ثيدح ىفو .

  (3ىيريصوبلاو يرذنملا هححصو . اللاو امك وهو د يبهذلا هقفاوو 1

) 

) 
 . «ةينز نيثالثو تس نم دشأ . . . ١ : ثيدحو (۳)
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 ير دخلا ديعس يبأ ثيدح _ 4 ابرلا باب ۔ ۳ عويبلا باتك ۷

 ١ : لاق لك هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ًيردخلا ديعس يبأ نعو 6

 الو ِضْعَب ىلع اهَضَْب اوُفَشُت الو « لعم ًالْم الإ بهأذلاب بَهَذلا اوُميبت
 وعين الو « ضب ىلع اهضْعَب اوت الو « لم الم الإ قرولاب قرولا اوعيبت

 ۰ . هيلع َقفتُم . «زجاتب ًابئاَغ اهنم

 ا لا لوسر نأ هنمب هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 نيشف ةيقوفلا ةانثملا مضب : (اوفشُت الو . لث الثم الإ بَهدلاب بهذا اوعيبت

 اوعيبت الو ‹ ضْعَب ىلع اهضْعَب) اولضفت ال : يأ ؛ ةددشم ءافف ةروسكم ةمجعم

 اهْنم اوُحيِبَت الو« ضْعَب ىلع اًهَضْعَب اوفشُ : الو لش الثم الإ ' اقرولاب قرّولا

 . (هيلع قفتم ا يأ ؛ يازلاو ميجلاب : ("ارج جانب ابئاغ

 اا ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب فهذلا عيب رح ىلع لبط ثيدحلا

 معأ نم ينثتسا هنإف ؛ «لشمب الشم الإ : هلوقل ؛ ابئاغ ذأ رضاع ناك دام

 الثم هنوك لاح يف الإ لاوحألا نم لاح ىف كلذ اوعيبت ال : لاق هنأك « لاوحألا

 رق نييوامعم أ لدي

 رسكب ؛ فشلا نم وهو « اولضافت ال : يأ ؛ (اوفشت الو» : هلوقب ًاديكأت هدازو

 انه ةدايزلا ىهو . نيشلا

 ةرتعلاو نيعباتلاو ةباحصلا : ءاملعلا نم ةلجلا تبهذ ثيدحلا هدافأ ام ىلإو

 4 روسكمو حيحصو 3 ءىدرو كديح نم ١ قرولاو بهذلا عاونأ عيمج لوانتي اذه : ءاملعلا لاق» )1

 1 (يوون» . ( هيلع عمم هلك اذهو : هريعب طولخلاو صلاخلا ءاوسو ؛ كلذ ريغو ‹ ربثو ىلحو

 . (ذيب 1 الإ» . ةياور نقف ملسم داز 66
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 تماصلا نب ةدابع ثيدح -6 ابرلا باب - " عويبلا باتك -۷

 نبا بهذو « ًارضاح وأ ناك ًابئاغ ركذ اميف لضافتلا مرحي : اولاقف ؛ ءاهقفلاو
 نيلدتسم « ةئيسنلا يف الإ ابرلا مرحي ال هنأ ىلإ ةباحصلا نم ةعامجو سابع
 ال : هانعم نأب ره ا و ا ىف ابر ال» : حيحصلا ثيدحلاب

 : موهفم هنألو « لصألا يفن ال لامكلا يفن دارملاف . ةئيسّنلا يف الإ دشأ ابر

 . قوطنملا عم حورطم هنإف ؛ قوطنملا موهفملا مواقي الو « قوطنم ديعس يبأ ثيدحو
 يف الإ ابر ال هنأب : مدي ياا تك

 هب لوقلا نم هللا رفغتساو < ةكيستلا

 . قرولا ظفل كلذكو « هريغو بورضم نم هيلع قلطي ام عيمجل ماع بهذلا ظفلو
 جم نع ناغ ام بئاغلاب دارملا 4 ةؤجاتب اهننن ابئاغ اوعيبت ال» : هلوقو

 . رضاحلا زجانلاو « ال وأ « ناك ًالجؤم ؛ عيبلا

  - VAلو هللا لوس لاق : لاق ُهنع هللا يضر تم تماّصلا نب ةداّبَع نعو :

 ْمَتلاَو « ريعشلاب ٌريعَشلاَو « رباب رُمْلاَو ةّضفْلاب ةضفلاَو « بّهذلاب بهذلا»

 هذه َتَفَلَتخا اذإف ؛ ؛ ديب ادي اوس اوس لثبب الثم ؛ حلم اب حملا ءِرْمَشلاب
 هلق اور دب ادي ناك اذإ ء مُتْفِش فيك اوُعيِبَف فاَنْصألا

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو)

 . فيعض وو دنع هدانسإ 0

e (۸/۸) ا ا OT 

 «عويبلا ثيداحأ» ىف هظافلأو ثيدحلا .



 تماصلا نب ةدابع ثيدح _ ٥ ابرلا باب “"  عويبلا باتك -۷

 رمتلاو  ريعشلاب ريعشلاو « ربلاب ربلاو < ةضفلاب ةضفلاو «. بهذلاب بهذلا»

 هذه تفلتخا اذإف ؛ ديب أدي « ءاوسب ءاوس « لثمب الثم ؛ حلملاب حلملاو ءرمتلاب

 : (ملسم هاور . «ديب ادي ناك اذإ ‹ متئش فيك اوعيبف فانصألا

 : («ءاوسب ءاوسو )0 لثمب ًالثم» : هلوقب ديكأتلا نم هدافأ ام ىفخي ال

 عقو ىتلا ةروكذملا ةتسلا نم ًاسنج اقفتا اميف لضافتلا ميرحت ىلع ليلد هيفو

 . صنلا اهيلع

 ةلع اودجي مل امل نكلو  ةلعلا يف اهكراش امن اهادع اميف هتوبث ىلإ روهمجلا

 تبهذ ام قحلا نأ فراعلا رظانلل يوقي اريثك افالتخا اهيف اوفلتخا « ةصوصنم

 . "'اهيلع صوصنملا ةتسلا يف الإ ابرلا يرجي ال هنأ نم ؛ ةيرهاظلا هيلإ

 ‹ «ىبتجلا لوقلا» : اهتيمس ةلقتسم ةلاسر يف كلذ ىلع مالكلا اندرفأ دقو

 ""سنجلا يف هكراشي ال « يوبرب يوبر عيب زاوج ىلع ءاملعلا قفتا هنأ ملعاو

 « ليكملا نم هريغو « ريعشلاب ةضفلاو ةطنحلاب بهذلا عيبك « الضافتمو الجؤم

 فف نف: نو يكل ةا ذأ نم ةه ا هدام تالا لل: ت
 . ليكلاو نزولا رابتعا ىف صن اذهف ؛ نوزوملا : يأ ؛ «نازيملا كلذكو» : ىتآلا ثيدحلا

 : لاق ثيح ؛ ثيدحلا ةحص ىف كش هنكل ؛ )٠٠۸/۲( «ةيادبلا» ىف دشر نبا كلذب حرص دقو

 ! «تيداح ألا تحص ول صن اذه»

 . )١156/7( ىناكوشلا لام كلذ ىلإو ! «يراخبلا» ىف اهدحأ دورو هيلع ىفخ هنأكو

 . (القك) ثيدحلا ىف ىتأي امك < ةنبازملا نم وهو ؛ اليك بيبزلاب بنعلا عيبي نأ ولي هيهن هديؤيو

 . «يوون» : ةلعلا وهو (۲)
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 ةريره يبأو ديعس يبأو ةريره يبأ اثيدح - ۷۸۷و 1 ايرلا باب ۔ ۳ عويبلا باتك ۷

 . "!لجؤم امهدحأو . هسنجب ءيشلا عيب زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو

  ۷۸٦هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو 5

 دار مف« لث الثم نوب ًانزو ةضفلاب ةّضلاَو . لثمب الثم نوب انزو بَهذلاب

 ملم ُاَوَر (ابر وهف دازتسا وأ .

 بهذلاب بهذلا» : هك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 الثم نوب انزو ةّضفلاب ٌةَّضفلاو ؛ ءلشم الثم) لاحلا ىلع بصن : اواو

 ريدقتلا نبت ىلع ليلد هيف : (ملسم هاور . "ابر َوُهَف داَرَتْسا وأ دار ّْنَمَف؛ ‹ لم

 نرل ليصحي يالا يفك نمدي ال لو نيمحتلاو صر ا ا
 دقف» ةدايزلا بلط : يأ : «دازتسا وأ» ةدايزلا ىطعأ : ى «داز نمف» : هلوقو

 . يطعملاو ذخآلا يبرم ابّرلا لعف : يأ ؛ «ىبرأ

 ىّلص هللا َلوُسَر نأ : امُهْنَع هللا يضر َةرْيَرُه يبأَو ديعّس يبأ نعو -۷
 لاقف بيج رَْعبُهءاجُف ربح ىلَعًالُجَر لمتنما مّلسو هلآو هيلع لا

 E ورا د لکا : مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر

 يبنلا لاقف ٠ ةثالثلاو « ن نْيَعاَصلاب اذه نم َعاصلا ذخأتل اَنِإ هللا لوسر اي هللاو

 يف لاق « «ًابينج مهارلاب عتبا مث مهاردلاب عْمَجلا عب َلَعْفَت ال : ل

 . «نازيملا كل ذكو» : ملطسملو ء هلع َقفَتُم كلذ لثم نازيم

 بهذلا» :

 هللا ىلص هللا لوسر نأ : امهنع هللا يضر ةريره يبأو ديعس يبأ نعو)

 )١( «يوون» .

 . «ءاوس هيف ىطعملاو ذخآلا» : ديعس ىبأ ثيدح نم ملسم داز (۲)

AY 



 ةريره يبأو ديعس يبأ ثيدح 117 انرلا تاب ٢ عويبلا باتك ۔۷

 فيفختو ةلمهملا نيسلا حتفب  داوس همسا : الا لسا

 r يازلا رسكو ةمجعملا نيغلا حتفب نع نبا  ةلمهم لادو واولا

 ميجلاب - : ا منو ةءانجف رييبخ یز راسنا نم وهو « ةيطع : ةنزب
 اخلاص للا وسر لاقت ةانعم نا ىتأي ميظع : ةنزب  نونلاو ةحوتفملا

 ذخأنل انإ هللا لوسر اي هللاو ال : لاقف « «؟| ذكه َرَبْيَ رمت ٌلكأ» : ملسو لا

 : (عْنجلا عب لعفت ال : ي يبنلا لاقف ‹ ةثالثلاو نيعاصلاب ده نم عاصلا

 ١ ان مالا عتبا م 0 مهاردلاب) ءيدرلا رمتلا  ميملا نوكسو ميلا حتفب

 : («نازيملا كل ذكو» : ملسملو « هيلع قفتم . كلذ لم نازيملا يف لاقو

 هفشح هنم جرخأ يذلا : ليقو . بلصلا : ليقو « بيطلا : ليق : بينجلا

 رسفو « ًافنآ هانركذ امب عمجلا رسف دقو « هريغب طلتخي ال يذلا وه : ليقو « هئيدرو
 . ةفلتخم عاونأ نم عومجم : هانعمو « رمتلا نم طلخلا هنأب : ملسمل ةياور يف

 اقفتا ءاوس « يواستلا هيف بجي هسنجب سنجلا عيب نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . دحاو سنج لكلا نأو « افلتخا وأ « ةءادرلاو ةدوجلا ىف

 لثم هسنجب عيب اذإ نزوي ناك اميف لاق : يأ ؛ كلذ لثم نازيملا يف لاقو : هلوقو

 ام يرشو مهاردلاب عيب كلذ لغم ديرأ اذإو . ًالضافتم عابي ال هنإ : ليكملا يف لاق ام

 . مكحلا كلذ يف نوزوملاو ليكملا نيب قرف ال هنأ ىلع مئاق عامجإلاو « اهب داري

 ىلاعت هللا ىلص هنمز يف ناك ام نأ ىلع ثيدحلا اذهب ةيفنحلا تجتحاو

 دب ال لب ؛ ًايواستم نزولاب كلذ عابي نأ حصي ال « اليكم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . بيطلا )١(

AY 



 ل ا ل 2 ا 7-2

 . نزولا كلذكو « اليك هيواستو هليك رابتعا نم

 3 نأ حصي ال « نزولا هلصأ ناك ام نأ اوعمجأ مهنإ : ربلا دبع نبا لاقو

 | : لوقيو « نزولا ا ليكلا هلصأ ناك ام فالخب « ليكلاب

 . ءيش لك يف نزولاب كردت ةلئامملا

 كلذ يف هيلع ناك ام فلاخ ولو « دلبلا ةداعب نزولاو ليكلا نوربتعي مهريغو

 مكح هل ناك نارمألا ىوتسا نإف ؛ بلغألاب ربتعا ةداعلا تفلتخا نإف ؛ تقولا

 . نوزوملا مكح هل ناك نزولاب عيب نإو « ليكلاب عيب اذإ ليكملا

 هرمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هنأ ةياورلا هذه يف ركذي مل هنأ ملعاو

 . هب لهجلل هرذعو مكحلاب هملعأ اغإو « هررق هنأ اهرهاظ لد عيبلا درب

 ال هدرو « دقعلا خسف ةياور نع يوارلا توكس نإ : ربلا دبع نبا لاق هنأ الإ

 هجرخأ ام ىلإ ريشي هنأكو ؛ ىرخأ قيرط نم جرخأ دقو « هعوقو مدع ىلع لدي
 ‹ «هودرف ابرلا اذه» : لاقف ؛ ةصقلا هذه وحن ديعس .ىبأ نع ةرصب يبأ قيرط نم

 . ةمدقتم تناك درلا اهيف عقي مل ىتلا نأو ةصقلا ددعت لمتحيو : لاق

 . لضفألا رايتخاب سفنلا ىلع هيفرتلا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو

 اك هللا لوُسَر ىهن : لاق امنع للا يضر هللا دبع نب رباج نعو -

 . رْمَشلا نم ىَمَسمْلا لْيَكْلاب « اهليكُم ملُْي ال يتلا رْمَتلا نم ةربصلا عيب نع

 . ملسُم هار

 نع قلو هللا لوسر ىهن :لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)
 ملعُي ال يتلا رمتلا نم) عمتجما ماعطلا : ةلمهملا داصلا مضب : (ةرْبَصلا عيب
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 هللا دبع نب رمعم ثيدح -86 ابرلا باب ١ عويبلا باتك ۷

 . (ملسم هاور . رمتلا نم ىمسملا ليكلاب « اهليكم

 وهو « هطارتشا مدقتو ؛ نّيسنجلا نيب يواستلا نم دب ال هنأ ىلع ثيدحلا لد

 . ىهنلا هجو

 هللا لوُسَر ْعَمْسأ تنك يّنِإ : لاق هنع هللا يضر هَلاادْبَع نب رَّمْعَم نعو 4

 . ْمِلْسُم هور . ريعشلا ذئموي انماعط ناکو « (لثمب الثم ماعطلاب ماعطلا» لو ل

 هللا لوسر عمسأ تنك ينإ : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رمعم نعو)

 هاور . ريعشلا ذئموي انماعط تاكو < (لثمب الثم ماعطلاب ماعطلا» : لوقي ی
 ےس

 . سنا فلتخا نإو

 امك «ريعشلاو ربلا ىف فالخلا امنإو « مومعلاب دحأ لوقي ال هنأ رهاظلاو

 صيصختلا نم اذهو « ريعشلاب ماعطلا صخ رمعم نكلو « كلام نع ىتأيس

 . ةيفنحلا اهب صيصختلا ىلإ بهذ دقو « مسالا بلغي مل ثيح ةيلعفلا ةداعلاب

 فيك اوعيبف فانصألا تفلتخا اذإف» : لوقا نم ا اه يضوصحم هنكلو ؛ مومعلا

 . ريهامجلا لوق وهو « نافنص امهنأ ىلع لدف « ريعشلاو ربلل هدع دعب « '"!«متئش

 جرخأف ؛ ثيدحلا يوار هللا دبع نب رمعم كلذ ىلإ مهقبسو « الضافتم رخآلاب امهدحأ

 مالغلا بهذف « اريعش هب رتشا مث « هعب : لاقف حمق عاصب همالغ لسرأ هنأ : هنع ملسم

 )١( ديب ادي ناك اذإ .



 الو هّدرف قلطنا !؟كلذ تلعف مل : رمعم هل لاقف « عاص ضعب ةدايزو ًاعاص ذخأف

 . روكذملا ثيدحلا اذه قاس مث « ي هللا لوسر تعمس ىْنإف ؛ لثمب ًالثم الإ نذخأت

 . عراضي نأ فاخأ ينإ : لاقف « هلثم سيل هنإف : هل ليقف

 دواد يبأ ثيدح صنو « ثيدحلا رهاظ مهيلع دريو « هنم داهتجا هنأ هرهاظو

 سأب ال)» : هي هللا لوسر لاق : لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نم يئاسنلاو

 . «ديب ادي امهو « رثكأ ريعشلاو « ريعشلاب ربلا عيبب

 ةدالق ربح موي تي هرتشأ : لاق هنع هللا يضر دّيَبُع نب ةلاضف نعو - ؟

 0 ماي اسمو ياس
 ال» : لاقَف ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبتلل كلذ ترك ذف « ًارانيد َرْشَع

 . ملسُم اور . «لصفُت ىّتح « عاب

 ينثاب ةدالق ربيخ موي تيرتشا : لاق هنع هللا يضر ديبع نب ةلاضف نعو)

 رشع ينثا نم رثكأ اهيف تدجوف أ اهتلصفف ‹ زرخو بهذ اهيف ًارانيد رشع

 « ٌعاَبُت ال» : لاقف ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلل كلذ ترك ذف « ًارانيد

 : (ملسم هاور . «لَصْفُت ىّبح

 )١( يبنلا رمأف : ةان تاياورلا ضعب يف 8
 هدحو عزنف .

 . امهنيب زّيم ىتح « هدرف : لاق . «اهنيب زيهت ىتح ؛ ال» : لي لاق هنأ : ةياور ىفو

 ] . حيحص دنسب امهريغو يواحطلاو « دواد وبأ هاور

 ىرخألا تاياورلا عم قفتيل ؛ العف ال ًاريدقت : يأ ؛ اهتلصفف : هلوق ىنعمف ؛ اذه ىلعو

 عجريل ؛ تناك امك ةدالقلا داعأو ةلاضف اهلصو مث « لعفلاب عقو لصفلا نإ : لاقي نأ نكميو

 . لي رمأ امك ةلوصفم هنم اهيرتشيل ؛ هيلإ اهدريو عئابلا ىلإ اهب

 ‹ ةدالقلا ىف يذلا بهذلاب
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 ديبع نب ةلاضف ثيدح _ ١ > ايرلا باب ۔ ۳ عويبلا باتك ۷
 o س a ر بيس ال 3

 س. ا ا يي يس ل لا ل ل ا ا سس سل لاا

 ىتح « ةددعتم ظافلأب ةريثك قرطب «ريبكلا» ىف ىناربطلا هجرخأ دق ثيدحلا

 . برطضم هنإ : ليق

 لالدتسالا نم صنلا لب ؛ ًافعض بجوي ال فالتخالا اذه ّنأ فنصملا باجأو

 اط ال یر ا ا تعب قاعي قاد ناك يدين

 ةحصب مكحيف « تاقث عيمجلا ناك نإو « اهتاور نيب حيجرتلا يغبنيف ذئنيحو

 مالك وهو « ةذاش هيلإ ةبسنلاب نيقابلا ةياور نوكتف ‹ مهطبضأو مهظفحأ ةياور

 . هنمث رادقمو هلمج ةصقو رباج ثيدح لم ؛ اذه هباشي اميف هب باجي نسح

 لصفي ىتح « بهذب هريغ عم بهذ عيب زوجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ظ ها اب رخآلا عابيو اهذ هنروب بهذلا عابيو

 حرصف « «لصفت ىتح < عابت ال» : لاق م قلي هنإف ؛ تايوبرلا نم هريغ هلثمو

 ظ 50000 هنأو دقعلا نالطبب

 دمحأو يعفاشلا و فلسلا نم ريثك بهذف ؛ مكحلا اذه يف فلتخا دقو

 . ثيدحلا رهاظب لمعلا ىلإ مهريغو

 هيف امم رثكأب كلذ زاوجب اولاقو « نورخآو ةيفنحلاو ةيوداهلا كلذ يف فلاخو

 يف بهذلا لصح هنأل كلذو : اولاق « هنودب الو « هلثمب زوجي الو . بهذلا نم

 . دقعلا حصف هل بحاصملا ةلباقم يف بهذلا نم دئازلاو « بهذلا ةلباقم

 . ةحصلا ىلع لمح « نالطبو ةحص هجو دقعلا لمتحا اذإ هنأل : اولاق
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 ديبع نب ةلاضف ثيدح ٠ ابرلا باب ۔ ۴ عويبلا باتك -۷

 ا ورع یا نم رثكأ اهيف أ '١بهذلا ةدالقلا ثيدحو : اولاق

 اهيف ةدالق : اهظفلو . يناسغلا يلع وبأ اهححصو « ملسم يف تاياورلا ىدحإ
 "كحل ا يف رثكألا ةياورك ًاضيأ يهو « "ارانيد رشع انثا

 ؛ بحاصملا نم رثكأ درفنملا نوكي نأ دب ال هنأل ؛ حصي ال نيريدقتلا ىلع وهو

 . بحاصملا ةلباقم ىف درفنملا نم داز ام نوكيل

 « لصفلا مدع يهو « يهنلا ةلع ىلع ةلالد هيف ثيدحلا نأب نوعناملا باجأو

 . هريغو يواسملا يف قالطإلا هرهاظو ‹« «لصفت ىّتح « عابت ال» : لاق ثيح

 ةعيرذلا دس وه ىهنلا ةمكح هجو لعلو ‹ ةحصلا مدعب نيلئاقلا عم قحلاف

 رايتخاو لصفب هزييمتب الإ نوكي الو « يوبرلا سنجلا يف لضافتلا عوقو ىلإ
 . بيلغتلا يف نظلاب ةيافكلا مدعو « نزولا وأ ليكلاب ةاواسملا

 اذإ « بهذلاب ىلحلا فيسلا عيب زوجي هنأ وهو « ةلأسملا يف ثلاث لوق كلامو

 هلوقل للعو « هنود امف ثلثلا نوكي نأب هردقو « هريغل ًاعبات عيبلا يف بهذلا ناك

 سدجلل روثكمو بولغم وهف « هنود امف ثلثلا هسنجب لباقملا سنجلا ناك اذإ هنأب

 كلذ عبي مل هنأكف« لكلا ةلزنم ماكحألا بلاغ ىف لزني رثكألاو « فلاخلا

 . هفعضو هتكر ىفخت الو . هسنجب سنجلا

 اأ وأ لم الغم : اقلط هلا ةع او و عبارلا لوقلا هنم فعضأو

 )١( (ناك) : هلعل .

 ) )۲لاقف يوونلا هدرو ! يناّسغلا باحصأ نع ىضاقلا هلقن اذك :

 . «يناسغلا ىلع يبأ بحاص هحلصأ يذلا وهو ؛ (ًارانيد رشع ينثاب ةدالق) : باوصلاو»

 . مهيلع ةجح ثيدحلا داعف ؛ زرحلا وهو « بحاصملل نمث كانه قبي مل يواستلا ةلاح ىف هنأل (؟ (
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 بدنج نب ةرمس ثيدح -۱ ابرلا باب ۳ عويبلا باتك ٠
 تكا كن 001 هوا 1015 د ل0 كو

 . ةدالقلا ثيدح فرع ام هلئاق لعلو « رثكأ وأ

 هيلع هللا ىّلص يتلا نأ :هقغ هللا يضر ِبُددْنُج نب َةَرُمَسس نعو 0١

 ُهَحَّحَّصَو .ةسمخلا اور . ةَميسَن ناَوَيَحْلاِب ناوّيَحْلا مهب ْنَع ىه مَّلسو هلآو

 . دوراجلا ناو يذمرتلا

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو)

 يذمرتلا هححصو « ةسمخلا هاور . ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىهن ملسو

 : (دوراجلا نباو

 نسحلا ثيدح نم مهلك « «ةراتخلا» يف ءايضلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأو

 هر نع

 اوحجر ظافحلا نأ الإ« تاقث هلاجر : هريغ لاقو يذمرتلا هححص دقو

 . عازنلا نم ةرمس نم نسحلا عامس ىف امل ؛ هلاسرإ

 تاقث هلاجرو « سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلاو نابح نبا هاور نكل

 . هلاسرإ دمحأو يراخبلا حجر هنأ الإ « ًاضيأ

 يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأو « نيل دانسإب رباج نع يذمرتلا هجرخأو

 . رمع نبا نع ىناربطلاو يواحطلاو « ةرمس نب رباج نع هي دئاوز»

 ناويحلاب ناويحلا عيب ةحص مدع ىلع ليلد هيفو « "اضعب هضعب دضعي وهو

 )١( حيحص هدانسإ سابع نبا ثيدحو امّيس ال ؛ لاق امك وهو .

 نيللا نإف : هلسرأ نم لاسرإ هرصتي الو : )۱ ١ مقر) «ىقتنملا» يف اشا دوراجلا نبا هأور دقو

 )۲ E2 مقر ( «دوراحلا نبا دئاوز) ى هتنیب أمك « مهتدايز درت نأ ىغبني الل « تاقثلا نم ةعامج هولصو

 < سه سه عه جا هاه ساس هأاس اس اس مه ساه هاه اس ساس هامش ل سه ها ساهم سأاسصلاو

 . (رشانلا) . لصألا يف اذك (#)
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 بدنج نب ةرمس ثيدح 0١ ايرلا باب ۔ ۴ عويبلا باتك -۷

 فلستسا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : عقار يبأ ةياور ةيصراه لو هنا 0/1: ةنييعت

 . يتأيسو « ايعابر ىضقو أركب اريعب

 ثيدحب دارملا : ليقف « ةرمس ثيدح نيبو هنيب عمجلا يف ء ءاملعلا فلتخاف.

 واوا ناخب نادت يب , نم نوكيف ؛ اعم نيفرطلا نم ةئيسن نوكي نأ ةرمس

 "ءفار يبأ ثيدح نيبو هنيب ًاعمج يعفاشلا هرسف اذهبو « حصي

 . عفار يبأ ثيدحل خسان اذه نأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 روما "”هنم ىلوأ عمجلاو « ليلدب الإ تبثي ال خسنلا نأب هنع بيجأو

 . يعفاشلا هلاق ام

 ةلحار رمع نبا ىرتشا : لاق يراخبلا اهجرخأ ةباحصلا نع راثأ هديؤيو

 جيدخ نب عفار ىرتشاو « "!ةذبرلاب اهبحاص اهيفوي « هيلع ةنومضم ةرعبأ ةعبرأب
 . ادغ رخآلاب كيتا: لاقو امهدحأ هاطعأو نيريعبب ل

 هضرف يف وه لب 0 ناويحلاب ناويحلا مب هيف سيلو ؛ (56١١صر)) ىتأي عفار ا ثيدح )۱(

 . )۷۹٥( يتآلا ورمع نبا ثيدحب لالدتسالا ٍ

 س اإ لي: لالا ةئيسنلا نيب عمجلا زوجي ال : وهو « رخآ ًاعمج ميقلا نبا ىكحو (؟
 ظ : لاق . رخآلا مرح 0

 . )۳ا - 70/6ه) «ننسلا بيذهت» رظنا ؛ «لاوقألا لدعأ اذهو»

 > ظ . حيحص هدانسإ (؟)

 رمع نبا لأس هنأ : سواط نع حيحص دنسب قازرلادبع هاور ؛ هفالخ رمع نبا نع ءاج نكل
 : لاق « (3588/5) «ىقنلا رهوجلا» رظنا . ههركو ؛ ال : لاقف ؟ةرظن نم ريعبب ريعب نع

 . «... ةئيسنب سيلو « بئاغ عيب اذهف ؛ ةذبرلاب تناك ةرعبألا نأ ىلع لوألا لمحيفا»
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 رمع نبا ثيدح 0 ابرلا باب ۔ ۴ عويبلا باتك ٠

 . لجأ ىلإ نيتاشلاب ةاشلاو « نيريعبلاب ريعبلا يف ابر ال : بيسملا نبا لاقو

 عيبملا نأب ؛ دوقفملا ناويحلاب دوجوملا ناويحلا عيب عم نوللعي ةيوداهلا نأ ملعاو

 يميق ناويحلاو « هل عئابلا كلم يف دقعلا دنع ادوجوم نوكي نأ دب ال يميقل

 دب الف ؛ دقعلا سلجم ًارضاح نكي مل نإو « ًادوجوم هنوك بجيف ؛ اقلطم عيبم

 . فصو وأ « بقل وأ « ةراشإب امإ ؛ عئابلا دنع ًازيمم نوكي نأ

 . هطبض ناكمإ مدعب ناويحلا ضرق عنم اوللع كلذكو

 ثيدحلا حرش يف مالكلا قيقحت يتأيو « هخسن نومعزي عفار يبأ ثيدحو

 . ةئامعبسلاو نيعستلاو سماخلا

 هللا یلص هللا لوُسَر تْعِمَس لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 7

 متيضَرَو ءرَقَبلا بانْذأ ْمُتَخَأو , ةنيعلاب متعب اذإ» : لوقي و هلآو هيلع

 ىلإ اوُعجْرَت ىّتح « ُهْعِزْنَي ال الذ ْمُكْيلَع هللا طّلَس , َداهجلا ٌمُتْكرتو ؛ . عززلاب

 وخت دّمْحألو «لاقَم هدانسإ يفو ةع عفان ةياور نم دواد وبأ م اور . (مكنيد

 . ناطقلا نبا ُهَحَّحِصَو ‹ تاقث ُهُلاَجِرَو , ءاطع ةياور نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق اًمُهَنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 ةانثملا نوكسو ةلمهملا ل (ةنيعلاب متْعياَبَت اذإ» : لوقي ملسو هلآو

 لا طا دامكا کروا . عززلاب مكيِضَرو ءرقَبلا بانذأ مئذخأو) ةيتحتلا

 . هٌعزني ال) فعضلاو ةناهتسالا : : رسكلاو ةمجعملا لاذلا مضب (الُذ مکْيَلَع

 هدانسإ يفو « هنع عفان ةياور نم دواد وبأ هاور . «مکنید ىلإ اوُعِجْرَت ىتح

 ءاطع نع  قاحسإ همسا  يناسارخلا نمحرلا دبع ابأ هدانسإ ىف نأل : (لاقم
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 رمع نبأ ثيدح ١ ايرلا باب "  عويبلا باتك ٠

 نم هوحن دمحألو) هريكانم نم اذه : «نازيملا» يف يبهذلا لاق « يناسارخلا

 "7 (ناطقلا نبا هححصو « تاقث هلاجرو « ءاطع ةياور

 ال هنأل ؛ لولعم ناطقلا نبا هححص يذلا ثيدحلا نأ يدنعو : فنصملا لاق
 ركذي ملو« سلدم شمعألا نأل ؛ ًاحيحص نوكي نأ تاقث هلاجر نوك نم مزلي
 سيلدت نم نوكيف ؛ يناسارخلا وه نوكي نأ لمتحي ءاطعو « ءاطع نم هعامس
 « "لوألا ثيدحلا ىلإ عجريف ؛ رمع نباو ءاطع نيب عفان طاقسإب ةيوستلا
 ه . ا . روهشملا

 ااغ نونو اا يقهيبلا هل دقع ةديدع قرط هل ثيدحلاو

 اهيرتشي مث < : لجأ ىلإ مولعم نمثب ةعلس عيبي نأ : وه ةنيعلا عيب نأ ملعاو

 أ  نيعلا لوصحل ةنيع تيمسو « هتمذ ىف ريثكلا ىقبيل ؛ لقأب يرتشملا نم

 . هلام نيع ابل ىلإ دوعي هنألو « اهيف  دقنلا

 ةيعفاشلا ضعبو دمحأو كلام هيلإ بهذو « عيبلا اذه رحت ىلع ليلد هيفو

 دسو ابرلا نع عنملا نم عراشلا دصقم تيوفت نم هيف الو اولاق ؛ ثيدحلاب المع

 . دوصقم عئارذلا

 اهتركذ دقو « ةحصلا ةجرد ىلإ اهعومجمب يقتري قرط ثالث ثيدحلل نإف ؛ باوصلا وهو )١(
 . )٠٠۴/١ - ٠١٤١( «ننسلا بيذهت» يف ميقلا نبا هاوق دقو . ١١( مقر) «ةحيحصلا ثيداحألا» يف

 «دمحأ دنسم» يف حابر يبأ نب ءاطع هنأب شمعألا حيرصتل : الوأ : لطاب لامتحالا اذه (؟)
 ظفاحلا كلذب هفصو 39 3 ةيوستلا لد فرعي ا نأ : ات : هريعو AYO) مقر)

 . «بيرقتلا» يف هسفن
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  رمع نبأ ثيدح _ ۲ ابرلا باب "  عويبلا باتك

 س “وا e چک

 : الضافتم رمتلاب رمتلا عيب ىلإ يدؤت عيبلا اذه روص ضعب نأل : ىبطرقلا لاق

 . اوغل نمثلا نوكيو
 يبأ ثيدح يف قلو هلوق نم أذخأ ؛ هزاوجب لاق هنأ هنع لقنف يعفاشلا امأو ظ

 . «(ًابينج مهاردلاب عتبا مث« مهاردلاب عمجلا عب» : مدقت يذلا ةريره يبأو ديعس

 دوعيو هل عئابلا كلذ يرتشي يا نأ حصيف ؛ ةنيعلا عيب زاوج ىلع لاد هنإف : لاق

 عيبلا ةحص ىلع لد « لامتحالا ماقم يف كلذ لصفي مل امل هنأل ؛ هلام نيع هل

 . هريغ وأ « عئابلا نم ناك ءاوس ؛ ًاقلطم

 يف مومعلا ىرجم يرجي لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا كرت نأل كلذو

 . لاقملا

 .عئابلا نم عيبلا زاوج ىلع عامجإلا ماق دق هنأب يعفاشلا هيلإ بهذ ام ديأو

 . ةدايزلاب هيلإ هدوع ىلإ لصوتلا لجأل ال « ةدم دعب

 نيب قرف الو « ةليح ريغ ناك اذإ عئابلا نم عيبلا زوجي : ةيوداهلا تلاقو
 ؛ همدعو دقعلا لصأ يف طرشلا دوجو كلذ ىف ربتعملا نأبو « ليجأتلاو ليجعتلا

 وأ « دساف عيبلاف « عئابلا ىلإ هدوع ىلع هلبق وأ دقعلا دنع ًاطورشم ناك اذإف

 . حيحص وهف طورشم ريغ ًارمضم ناك نإو « فالخلا ىلع ؛ لطاب

 . مرحتلا ىلع اليلد ضهتني الف ؛ لاقم هيف ةنيعلا ثيدح : نولوقي مهلعلو

 . ثرحلاب داهجلا نع لاغتشالا نع ةيانك « «رقبلا بانذأ مت ذخأو» : هلوقو

 ةيانك هللا طيلستو « مهتمهو مهمه راص دق هنوك نع ةيانك عرزلاب اضرلاو
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 ةمامأ يبأ ثيدح :ايرلا باب - * عويبلا باتك - ٠

 . "رهقلاو ةبلغلا نم كلذ يف امل ؛ طيلستلاب ءالذأ مهلعج نع

 لامعأب لاغتشالا ىلإ اوعجرت : يأ ' (مكنيد ىلإ اوعجرت ىتح» : هلوقو

 ::نيدلا

 « ةدرلا ةلزنمب كلذ لعج ىتح « ديدش عيرقتو غلاب رجز تارابعلا هذه يفو

 . داهجلا ىلع ثحلا هيفو

 عفش نَم» : لاق هالك يبنلا نع هنع هللا يضر | يبأ نعو 45

 . «ابرلا باوا نم ًاميظع ًاباب یت دقف ؛ اهلبققف ةيدَه ُهَل ىَدُهَأف ةعافش هيخأل

 . لاقَم هدانسإ يفو <« دواد وبأَد ا هور

 هيخأل عفش نم» : لاق و

 هاور . «ابرلا باوبأ نم ًاميظع ًاباب ىتأ دقف ؛ اهلبقف ةيده هل ىدهأف ةعافش
 ةلباقم يف ةيدهلا ميرحت ىلع ليلد هيف : ("'لاقم هدانسإ يفو « دواد وبأو دمحأ
 . اهل دصاق ريغ وأ . ةعافشلا دنع كلذل ادضاق ناك ءاوس هرهاظو « ةعافشلا

 ةدايزلا وه ابرلا نأل كلذو ؛ امهنيب هبشلل ؛ ةراعتسالا ساب نم 5 هتيمستو

 . هلثم اذهو « ضوع ةلباقم ىف ال « ريغلا نم لاملا ىف

 لحخدي الر : - ترحلا ةلآ نم ًاًئيشو ةكس ىأر دقو - لي هلوق نم دارملا وه ىنعملا اذهو ْ )١(

 . يراخبلا هاور . «لذلا هللا هلخدأ الإ , موق تيب اذه

 وهو ؛ حراشلا هنيب امك « مساقلا ةياور نم هنأ هببسو ؛ «ملاعملا» يف يباطخلا لاق اذكو (۲)
 وهف ؛ «بيرقتلا» ىف ظفاحلا لاق امك ؛ قودص وهو ؛ ىقشمدلا نمحرلادبع وبأ نمحرلادبع نبا

 . فلاخي مل اذإ ثيدحلا نسح
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 1 أيرلا باب ۔ ۳ عويبلا باتک ۔۷
 ن ا ر سلس-ل ا ا

 ذاقنإ يف ناطلسلا دنع ةعافشلاك ؛ بجاو ىف ةعافشلا تناك اذإ دارملا لعلو

 ىلع ملاظ ةيلوت يف هدنع ةعافشلاك ؛ روظحم يف تناك وأ « ملاظلا دي نم مولظملا

 ةيناثلاو « مرحم اهلباقم يف ةيدهلا ذخأف . ةبجاو ىلوألا يف اهنإف « ةيعرلا

 . روظحم اهلباقم يف اهضبقف ةروظحم

 ةأفاكم اهنأل ؛ ةيدهلا ذخأ زئاج هلعلف « حابم رمأ يف ةعافشلا تناك اذإ امأو

 ال ريسي ءيش ةعافشلا نأل ؛ مرحت اهنأ لمتحيو « "'بجاو ريغ ناسحإ ىلع

 ظ . ةأفاكم هيلع ذخؤت

 وهو  ةمامأ يبأ نع مساقلا هاور هن ال ؛ لاقم هدانسإ يفو : فنصملا لاق اهناو

 . يرذنملا هلاق ؛ لاقم هيف  يماشلا يومألا مهالوم نمحرلا دبع وبأ

 ‹ بيجاعأ ديزي نب يلع هنع ىور : دمحأ مامإلا لاق : «نازيملا» يف : تلق

 . مساقلا لبق نم الإ اهارأ امو

 مث « تالضعملا غلي هللا لوسر باحصأ نع يوري نع ناك : نابح نبا لاقو

 ی ا ا ا لاقو ج ا ا لاق

 نَعل : لاق اًمُهنع هللا يضر صاعلا نب ورْمَع نب هللا دْبَع نعو -5

iا و للك هللا  : a 
 لم

 : (هححصو ي ذمرتلاو دواد وبأ هاور . يشترملاو يشارلا و

 503 هوئفاكف ًافورعم مكيلإ عنص نمو» : ثيدح ليلدب ؛ نرقألا وه اذه لعلو : تلق )1(

 . aE دمحأو « مكاحلاو « نابح نباو ؛ يئاسنلاو ؛ دواد وبأ

۹٩٥ 



 ورمع نب هللا دبع ثيدح -64 ابرلا باب *  عويبلا باتك ۷

 يف يناربطلاو « «ماكحألا» يف هجام نباو « «ءاضقلا» ىف دمحأ هاورو

 ("تاقث هلاجر : يمثيهلا لاقو « «ريغصلا»

 لجأل ركذ نم نعل دافأ هنأل ؛ ابرلا باوبأ يف ثيدحلا اذه فنصملا ركذو
 . بابلا لوأ هذخآ نعل مدقت دقو ءابرلا ذخأ كلذك « ابرلا هبشي يذلا لاما ذخأ

 فلج هنع نعللا تبث دقو , اهنطاومو ةمحرلا ناظم نع دعبلا نعللا ةقيقحو

 لهأ نم ةاصعلا نعل زاوج ىلع ةلالد هيفو « نيرشعلا ىلع ديزت ةريثك فانصأل

 . ةلبقلا

 مل نمم قحتسي 0 نم نعل ن دارملاف ؛ «ناعللاب سيل نمؤملا» : ثيدح امأو

 لا د ميش: اک 2 لا کلا سيل وا اور لو ا هعلي

 ؛ ءاشرلا نم ذوخأم ؛ لطابلا ىلإ هب لصوتيل لالا لدبي ىدنلا وهم یال
 ىلإ لصوتلل لاملا لذب اذه ىلعف ؛ رثبلا ىف ذ ءاملا ىلإ هب لصوتي يذلا لبحلا وهو

 . "/ةوشر نوكي ال قحلا

 ظ . حيحص دنسب دواد وبأو )١(
 نب لهس نب دمحأ هيفو ! (147/5) يرذنملاو . (194/4) "”يمثيهلل هنم ًاديلقت لاق اذك ١١(

 : لاقو « اذه وهو « هيلإ راشأ رخآو < ارکنم ًاثيدح هل ركذو « «ناسللا» يف هفعض ؛ ىزاوهألا بوی

 اج بیرع هنإ»

 .«ةياهتلا» (؟ 1

 ه اه هداه اه د وه هس »ع هايتس ع هاه ع ها ته نه هس جاه © © هاه سه rs AN علاش

 . (رشانلا) . ملعأ هللاو . هلاجر قيثوت ىلع يمثيهلا يناعنصلا رقأ : يأ (#)

1 



 ت ا ا يالا و ر

 . مكاحلا وهو « ةوشرلا ذأ : يشترملاو

 حلل ىقترملاو + لطابلا ىلإ هلام ىشارلا .اضوتل ًاعيمج ةنعللا اقحشناو

 . قحلا ريغب
 . امهنيب يشم يذلا وهو ؛ «شئارلاو» : ةدايز نابوث ثيدح يفو

 2 ف ا

 «لبإلا تدفتف' اش ريش نأ هرمأ فل هللا لوسر نأ : هنعو 26
9 
 ۽ ارم

 2 ےس ر

 ىلإ نْيريعَبلاب َريعَبلا ذخآ تنكف : لاق . ةقدّصلا صئالق ىلَع ذُخأي ْنَأ ُهَرَمَأ

 . تاقث هلاجرو « يَقَمْيَبْلاو مكاحلا ُهاَوَر . ةّقدّصلا لبإ

 هالك هللا لوسر نأ) اًمُهنع هللا يضر ورمع نبا: يأ :(هنعو)

 : لاق ‹ ةقدصلا صئالق ىلع ذخأي نأ هرمأف « لبإلا تدفنف . ًاشيج زهجي

 . يقهيبلاو مكاحلا هاور . ةقدصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ""ذخآ تنكف

 . (""تاقث هلاجرو

 هبابف الإو « تاناويحلا يف ابر ال نأ لدي ثيدحلا نأل ؛ انه هل فنصملا ُرُكَذ

 . ضرقلا

 : ةثالث لاوقأ هيفو « ناويح ا ضارتقا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 )١( ةقدصلا لبإ نم صئالق ثالثو نيصولقب ريعبلا عاتبأ تنكو : ةياور ىفو .
 . هدانسإ ححصو « (588/5) يقهيبلا هاورو

 هل ةياور يف دمحأ دنع ثيدحتلاب حرص دق هنكل ؛ امهدنع هنعنع دقو « قاحسإ نبا هيف (۲)

 . ۷۰۲١( مقر)

 : )۴٠/١( ميقلا نبا لاقو . ًاضيأ نسح دنسب ىرخأ قيرط ينطقرادلا دنع هلو

 ٠ . «نسح ثيدح وه»

۹۷ 



 اس ی ل سس ساس ب

 س

 ورمع نب هللا دبع ثيدح 2. ٥ ايرلا باب - ۳ ظ ظ عويبلا تاک حالا

 فلسلا نم ءاملعلا ريهامجو كلامو يعفاشلا لوق وهو « كلذ زاوج : لوألا
 ؛ اهأطو كلمي نمل ةيراج الإ « كلذ زاوج لصألا نأبو « ثيدحلا اذهب المع فلخلاو

 . ةأرملاو اهمراحمك اهأطو كل ال نمل زوجيو « زوجي ال هنإف

 . دوادو ريرج نبال وهو « اهريغو ةيراجلل ًاقلطم زوجي : يناثلاو
 اذهو « تاناويحلا نم ءيش ضرق زوجي ال هنأ : ةيفنحلاو ةيوداهلل ثلاغلا

 . هتحص مدعو خسنلا مهاوعد مدقتو ؛ مهلوق دري ثيدحلا

 امك ناويحلا ضرق يف ورمع نبا ثيدح نأ «حرشلا» يف عقو دق هنأ ملعاو

 هقايس دعب هظفل ام «يقهيبلا ننس ىف اندجوف ثيدحلا بتك انعجارو « هانركذ

 : هدانسإب

 ون

 اهيف سيل ضرأب اَنِإ : صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل شيرح نب ورمع لاق
 ؟نّيتاشلاب ةاشلاو « نْيريعبلاب ريعبلاو « ¿ن نيترقبلاب ةرقبل رم

 . باتكلا يف ردصملا ثيدحلا .. . ًاشيج زهجأ نأ لي

 .قّدّصملا جورخ ىلإ ًارهظ عاتبي نأ لي ي
 . كلذ يف حيرص يناثلا ظفلو « عيبلا يف هنأ حضاو لوألا قايسف

 ناويحلا عيب ل ا يرحل ا ا تفرع اذإ

 ظ ( . ةئيسن ناويحلاب

 يف مدقت امك « ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع يهنلا ثيدح هضراع دقو

 . هيف ليق ام تملع دقو « "'رشاعلا ثيدحلا

 . (رشانلا) . (741) : مقرلا هذه انتعبط يف لباقي وهو (#)

۹۸ 



 ؛ دانسإلا ثيح نم حجرأ ورمع نبا ثيدح نأ حيجرتلا باب نم برقألاو

 هللا ىل ا لوو نعد تبان وب هلا: متد ف اا لفها

 . يقهيبلا هنع هاور امك « ملسو هلآو هيلع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هنع حص دق ناويحلاب ناويحلا ضرقو

"21 
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 . هلک كلذ ْنَع ىهن؛ رمت لاك اا ر ال رب انين

 في

 م00 أ

 هنعو : فنصملا ةدعاق سايق ناكو : (امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 ا ق اهو (ةتبازملا نع

 اعرز ناک نإو < اک بيري هعيس ن امرك ناک ةزو د اک ری اا ناک نإ

 : (هيلع قفتم هلك كلذ نع ىهن ؛ ماعط لّيكب هعيبي نأ

 ا هوو اهقاقتشاو ةنبازملا ريسفت ىلع مالكلا مدقت .

 دمحأل ةياور يف عفان وأ  حيحص دنسب )۲٠٤/۲( يواحطلل ةياور يف رمع نبا وه )١(

 . حيحص لكف ؛ امهنيب ةافانم الو . (55/؟)

 عفدلا وهو « ةدحوملا نوكسو يازلا حتفب ةب (نبزلا) نم ةلعافم ى «حتفلا» يف لاق 6

 و ا اهيف عفدلا ةدشل ؛ نو لا: يرل فيج ةو دلا

 . «عيبلا ءاضمإب ةدارإلا هذه نع هعفد رخآلا دارأو « هخسفب عيبلا عفد دارأ

۹۹ 



 ٠ صاقو ىبأ نب دعس ثيدح -۷ انرلا تاک عويبلا باتك -۷
5 

- 

 ناك ام دارملاو , "'هريغو بطرلا لمشف « ميملا حتفو ةثلثملاب ؛ «رمث» : هلوقو

 . بنعلا مركلاب دارأو « ةروكذملا رومألا هذه نم ًابطر هلصأ يف

 اهريسفت يف هيلع لوعملا نأ مدقتو « "ةنبازملا ريسفت يف ءاملعلا فلتخا دقو

 . ع لوسرلا دارب فرعأ وهف الإو عوفرم هنأ لامتحال ؛ يباحصلا هب اهرسف ام

 له اوفلتخا امنإو « ةنبازم اذه لثم نأ مهل فلاخم ال : ربلا دبع نبا لاق
 ؟ لغم الغم الإ هعيب زوجي ال ام لك كلذب قحلي

 مدع وهو « كلذ يف ةلعلا يف ةكراشملل مكحلا يف قاحلإلا ىلع روهمجلاف

 . ريدقتلاو سنجلا يف قافتالا عم يواستلاب ملعلا

 نم يأر ىلع الإ حصي الف ؛ مسالا يف قاحلإ وهف ةنبازم قحلأ ام ةيمست امأو

 سايقلاب ةغللا تبثا

 هللا لوُسَر تْعمَس : لاق هنع هللا يضر ص اَقَو يبأ نب دعس نعو 4۹۷ و ہے ر

 (؟سبي اذا ْبْطْرلا 'صقنيأ» ١ لاقف رْمَّتلاب بطلا ءاّرتشا نع لا 0

 يذمرتلاو ينيدملا نبا ُهَحَحَصَو ء ةا اور كلذ ْنَع ىهّتف « مَعَ : اولاق
 . مكاحلاَو َناّبح نباو

 فلک هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو)

 : اولاق . «؟ سبي اذإ بطرلا صقنيأ» : لاقف "'رمتلاب بطرلا ءارتش *ا نع لأسي

  : Bi i Seهصرخب رمث لك نعو .

 ) )۲ةعرازملاب اهريسفت هلثمو «أطخ وهو ! هحالص ودب لبق رمثلا عيب ؛ ةنيازملا نإ : ليقف !

 ) )۳ض ( . ديب ادي ولو : ينعي -



 ٠ عويبلا باتك *  صاقو ىبأ نب دعس ثيدح  ا/وا/ ايرلا باب /

 نساو يذمرتلاو يني دملا نبأ هح صو « ةسمخلا هاور . كلذ نع ىهلف < معن

 . ("'مكاحلاو نابح

 نأل ؛ نيصحلا نب دواد نع هقلع كلام ناك نإو « ينيدملا نتا هححص امنإو

 ىلع هيأر رقتسا مث « دواد نع ةرم هب ثدحف « كلذ دعب هخيش يقل ًاكلام

 . هخيش نع هب ثيدحتلا

 نأ الإ ‹ دواد نع هقيلعتب كلام نع هب ثّدح هدلاو نإ : ينيدملا نبا لاق

 قيرط نم حصف هخيش نع كلام هب ثّدح مث « يدق كلام نع هدلاو عامس

e O INE ا 

 . ةئيسن : هريغو دواد يبأل ةياور يف نكل =

 عامتجال ؛ ىلوألا ةياورلا احجرو ‹ يقهيبلاو ينطقرادلا هدرو ! يبهذلاو مكاحلا اهححصو

 . (ةئيسنلا) ركذب ريثك يبأ نب ىيحي. درفتو ‹ كلام مهنم ؛ اهيلع تاقثلا نم ةعبرأ

 . ملعأ هللاو . ةفيعض اهنكل ؛ ىرخأ قيرط نم يواحطلا اهاور دقو

 )١( الاق امك وهو يبهذلا هقفاوو .

 ابأ ًاديز نأ ديزي نب هللادبع هخيش نع ًالوصوم (۱۲۸/۲) «أطوملا» يف ثيدحلا : تلق (۲)

 . هب هربخأ شايع
 . )٠۷١/١( «دنسملا» ىف دمحأو « ةعبرألا هنع هجرخأ اذكهو

 خيش ىقل مث « ديزي نب هللا دبع نع نيصخحلا نب دواد نع ًايدق «أطوملا» جراخ هاور كلام نأكو

 ! «أطوملا» يف ف ةرشابم هنع هاورف « هللا دبع وهو - هخيش



 رمع نبأ ثيدح - ابرلا باب ۳ عويبلا باتك ۔۷

 . هيف نعط ادحأ ملعأ الو : مكاحلا لاق « هدقن

 . مدقت امك « يواستلا مدعل ؛ رمتلاب بطرلا عيب زاوج مدع ىلع ليلد ثيدحلاو

 ىلاكلا عيب نع ىهن لب يبنلا ١ نأ : امهنع هللا يضر رَمع نبا نعو 67

 ريس هور. اا ينعي ؛ ؛ ئىلاكلاب

 : (فيعض انساب رازبلاو قاحسإ هاور . نيدلاب نيدلا : ىنعي ؛ علاكلاب
 ةديبع نب ىسوم هدانسإ يف نكل «ريسفت نود نم ينطقرادلاو کاما هاورو

 اذه فرعأ الو « هنع يدنع ةياورلا لحت ال : دمحأ لاق . فيعض وهو « يذبرلا

 طرش ىلع هححصف ! ةبقع نب ىسوم : لاقف مكاحلا هفّحصو « هريغل ثيدحلا

 . مكاح لا ىلع هفيحصت نم يقهيبلا بجعتو « ملسم

 عيب زوجي ال هنأ سانلا عامجإ نكل تا دمحأ لاق

 . نيدب نيد

 . عوفرم كلذب هريسفت نأ ثيدحلا رهاظو

 i اذإ e اذإ | ناك رهت لك قيدلا ا نم نلاكلاو

 اف وسأل

 مل لجألا لح اذإف ؛ لجأ ا اعيش لجرلا يرتشي ر نأ وه : «ةياهنلا» يف لاق

 يرجي الو . هعيبيف ءىش ةدايزب رخآ لجأ ىلا هب ىضقي ام دجي

١١ 



 تباث نب ديز ثيدح 144 رامثلا لوصأ عيبو « ايارعلا يف ةصخرلا باب - 8 عويبلا باتك

 و . "'ايارعلا يف ةصخرلا باب 5

 ا يضر تباث نب دز نَع - 7⁄۹۹

rg aa 

 س

 "'ايارعلا يف یف صخر خو هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر تباث نب ديز نع)

 لأ اهذخأي ةيرعلا يف صخر : "'ملسلو « هيلع قفتم . اليك اهصرخب عابت نأ

 : (ابطر اهنولكأي ارت اهصرخب تيبلا

 . ريسيتلاو ليهستلا لصألا يف صيخرتلا

 اجلا ليلو اق عي راسل ااا نمي رام ترا قريع و
 نيب نم جرخم ايارعلا مكح نأ ىلع ليلد اذهو . رذعلا كلذ الول « يرحتلاو

 . مكحلاب صوصخم « تامرحما
 اك هللا لوسر ىهن : ظفلب يراخبلا دنع رباج ثيدح ىف هئانثتساب حرص دقو

eا ءال ك  

 ل

 . «لخنلا عئابلا ملسيو

 . اهرجش : يأ (۲)

 . اهرمث : يأ (۳)

 )٤( لاق . ٌرمَّتلاب رمثلا اوعاتبت ال» : هلوق دعب كلذ يف صخر هنأ : ًاضيأ ملسمل ةياور يفو :

 كلذ ريغ يف مهل صخري ملو .



 ةريره يبأ ثيدح 6٠١ رامثلا لوصأ عيبو ءايارعلا يف ةصخرلا باب 4 ٠ عويبلا باتك -۷

 .ايارعلا الإ« مهاردلاو ريناتدلاب الإ هنم ءيش عاب الو  بيطي ىح «رمثلا عيب نع

 نأل ؛ ايارعلا رمث عيب يف : يأ ؛ فوذحم فاضم « ايارعلا ىف و : هلوق يفو

 برعلا تناك « ةبقرلا نود لخنلا رمث اع اا نق وةلا نه ل

 اوناك امك « هلرمث ال نم ىلع كلذب مهنم لخنلا لهأ عوطتي بدجلا ٰيف
 "7 لبإلاو ةاشلا ةحينمب نوعوطتي

 لوخدب يرعملا ىذأتي مث « ةلخنلا لجرلا لجرلا يرعي نأ ةيرعلا : كلام لاقو

 . سباي : يأ ؛ رمتب هنم اهبطر : يأ ؛ اهيرتشي :ي نأ هل صخرف « هيلع ىَرْعْلا

 ىلع بطرلا عيب وهو « ايارعلا ةصخر زاوج ىلع ' '"روهمجلا قافتا عقو دقو

 طرشب « قسوأ ةسمخ نود اميف اصرخ رمتلا نم هليك ردقي ردقب لخنلا سوؤر

 : وهو « ةريره يبأ ثيدحل ؛ قسوأ ةسمخ نود اميف : انلق اغإو ؛ ضباقتلا

 صخر غي هلا لوس نأ: نع ىَلاَعَت هللا يضر َةريَرُه يبا نعو ۰
 ةسْمَح يف وأ « قُسْوَأ ةسْمَح َنوُد اميف ‹ رمتلا نم اهصّرخب ايار هلا عيب يف

 . هيلع فتم - سو
 عيب يف صخر غي هللا لوسر نأ : هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . قسوأ ةسمخ يف وأ , ""قسوأ ةسمخ نود اميف ‹ رمتلا نم اهصرخب ايارعلا

 )١( ًاريقف كلاملا اهاطعأ نأب ؛ اهتاوخأ مدحح نع تدرفأ اذإ : ىرعت ةلخنلا تيرَع : لاقي .

  6ةنبازملا نع ىهنلاب ًاكسمت ؛ ايارعلا عي عيبب اولوقي مل مهنإف ؛ ةيفنحلل ًافالخ ..

 ًاعاص نوتس وهو ؛ (قّممَو) عمج (؟) .



 ةريره يبأ ثيدح ٠ رامثلا لوصأ عيبو « ايارعلا يف ةصخرلا باب  ؛ عويبلا باتك ٠
E E O 

 : رباج ثيدحل اهيف هميرحت برقألاو . اهيف امهنيب فالخلاو . اهقوف اميف هعانتماو

(۱) 

١ 

 نوح[ هجرخأ . «ةعبرألاو ةثالثلاو نيقسولاو قسولا» : لوقي

 اع لا ديزي س طايتحالا : ناّبح نبا ۳

 e ا مم امأو

 ت ن ا قا "'يعفاشلا هجرخأ ام هطارتشال لديو

 دقن الو « لي هللا لوسر ىلإ اوكش راصنألا نم نيجاتحم 0000 هنأ

 هاور اذكو . ثيدحتلاب حرصو « قاحسإ نبا هيف ؛ نسح دنسب (850/8) «كنسملا» يف )١(

 . (۱۱۲۲) نابح نبا

 ثيدح يف ةروكذملا ةسمخلا نود نأل كلذو ؛ هزواجت زاوج مدع ىلع لدي ال كلذ نكل (۲)

 . ديفم هنإف هعجارف ؛ (175/5) يناكوشلا هنيب امك « ةعبرألا ىلع ةدايزلا زاوجب يضقي ةريره ىبأ

 عبط )/54  ًادانسإ هل قسي ملو هقلع هنأ عقاولاو ! هل دانسإب هجرخأ هن هنأ مهوي دق اذه (؟)

 . (ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم

 هل يمفاشلاركذي ملا مزح نبا لاقو . يعفاشلا ىلع يرهاظلا دواد نب دمحم هركنأ كلذلو

 . )1۷1/°) «راطوألا لين» يف امك . لطبف ؛ ادانسإ
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 نم مهتوق لوضف مهدنعو « سانلا عم نولكأيو « ابطر هب نوعاتبي مهيديأ يف

 . رمتلا نم اهصرخب ايارعلا اوعاتبي نأ مهل صخرف ؛رمتلا

 مهدنع رمتلا دوجو ركذل نكي مل الإو . ضباقتلا طرتشي نمل ذخأم هيفو
aظ ظ  

 . رجشلا سوؤر ىلع رمتلاب بطرلا يف درو ثيدحلا نأ ملعاو

 ًاقاحلإ ؛ ةيعفاشلا نم ريثك هزاوجب لاقف « رمتلاب هعطق دعب بطرلا ءارش امأو

 . رجشلا سوؤر ىلع هنوك فصو ءاغلإ ىلع ءانب رجشلا سوؤر ىلع امب هل

 معأ ًاقلطم هسفن بطرلا وه ةصخرلا لحم نأل ؛ يراخبلا كلذب بوب امك

 . ًاسايق نوكي الو « صنلا هلمشيف عطق دق وأ « لخنلا سوؤر ىلع هنوك نم
 دق هنإف ؛ لصاحلا بطرلا ءارش ىلإ صيخرتلا ةمكح وعدت دق ذإ ؛ عنم الو

 هب عفديف هب هذخأيف رمت يرتشملا عم نوكي دقو « لاحلا يف ةجاحلا هيلإ وعدت
 يف يناعملا دحأ نأل ؛ ًادحاو ًاهجو زوجي ال كلذ نإ : ديعلا قيقد نبا لوق
 ىلع ام لصحي ال دصقلا اذهو « ًايرط جيردتلا ىلع بطرلا لكأي نأ ةصخرلا
 ظ ( . ضرألا هجو

 عيب نع قال هللا لوُسَر ىهن : لاق ُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو ١

 : ةياور يفو « هْيَلَع َقفَتُم . َعامْبُمْلاو عئابلا ىهن ؛ اهحالَّص َوُدْبَي ىّتح «رامثلا
 1 . «اهّتهاع بَهذت ىتح» : لاق اهحالص نع لئس اذإ ناك

 .رامشلا عيب نع لَك هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نعو)
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 رمع نبا ثيدح 6٠١١ رامثلا لوصأ عيبو « ايارعلا ىف ةصخرلا باب  ؛ عويبلا باتك

 اذإ ناك : ةياور يفو « هيلع قفتم . عاتبملاو عئابلا ىهن ؛ 'اهحالص ودبي ىتح

 . بيعلاو ةفألا يهو : («اهتهاع به ذت یتح» : لاق اهحالص نع لئس

 : لاوقأ ةثالث ىلع حالصلا ودبب دارملا يف فلسلا فلتخا

 حالصلا نوكي نأ طرشب «رامثلا سنج يف حالصلا ودب يفكي هنأ : لوألا

 . ةيكلاملاو ثيللا لوق وهو « اقحالنم

 . دمحأل لوق وهو . ةعيبملا ةرمثلا كلت سنج ىف نوكي نأ دب ال هنأ : يناثلاو

 . ةيعفاشلا لوق وهو « ةعيبملا ةرجشلا كلت يف حالصلا ربتعي هنأ : ثلاثلاو

 ةرمثلا ضعب !"اوهز يفكيف « هلماكت طرتشي ال هنأ ءودبي : هلوق نم مهفيو

 . ةهاعلا نم نامألا وهو ؛ دوصقملا ىنعملا لوصح عم « ةرجشلا ضعبو

 اهب هكفتلا ةدم لوطتل ؛ ةدحاو ةعفد رامثلا بيطت الأ هللا ةمكح ترج دقو

 . عافتنالاو

 . اهحالص ودب لبق رامثلا عيب نع ىهنلا ىلع ليلد ثيدحلاو

 )١( لاق . «ةفآلا هنع بهذتو ‹ هحالص ودبي ىتح رمثلا اوعاتبت ال» : ملسمل ةياور ىفو :

 هترفصو هترمح : (هحالص ودبي» .

 نبا لاق اذكو ‹ حيحص هدنسو « هنم لكؤي نأ هحالص : رمع نبا لاق : يسلايطلل ىرخأ ىفو

 . يراخبلا هاور . سابع

 ضيبي ىتح لبنسلا نعو « وهزي ىتح لخنلا عيب نع ىهن : ملسم دنع ةعبار ةياور يفو

 . ةهاعلا نمأيو

 . ةرفصلاو ةرمحلا (؟)



 رمع نبا ثيدح 6١١ رامثلا لوصأ عيبو « ايارعلا يف ةصخرلا باب - ٤ عويبلا باتك -۷

 e اهجورخ لبق رامثلا عيب حصي ال هنأ ىلع مئاق عامجإلاو

 . اهعفن لبق اهجورخ دعب اذكو

 ودب لبق رامثلا عيب اوزاجأ ةيفنحلا نأ : «حتفلا» يف فنصملا ىور هنأ الإ

 -  .هدعبو هلبق ءاقبلا طرشب هولطبأو « عطقلا طرشب هدعبو حالصلا
 . ًاعامجإ حص عطقلا طرشب ناك نإف : ليصافت هيفف اهحالص دعب امأو

 .:ةدلا ةليفمنإ ادساق اعبي ناك ءاقبلا ظر ناك نإو

 . ررغ الو « ةيوداهلا دنع حص تملع نإف

 ةيوداهلا دنع حص قط نإو ‹ طرشو عيب نع يهنلل ؛ حصي ال : ديؤملا لاقو
 ء رهاظلا يه ْذِإ ؛ ةحصلا ىلع لمحي داسفلاو ةحصلا نيب ددرتملا ذإ ؛ ةفينح يبأو

 . هدسفيف ةلوهجم ةدم هئاقبب فرع 0-6

 امأو « لطابلاب هيخأ لام لكأي الئلف عئابلا امأ : عاتبملاو عئابلا يهن دافأو

 . هلام عيضي الئلف يرتشملا

 . رامثلا بيصت يتلا ةفآلا يه ةهاعلاو

 خالك هللا لوسر دهع يف سانلا ناک لاق تيا در كنز تیا كان دقو

 رمثلا باصأ هنإ : عاتبملا لاق « مهيضاقت رضحو سانلا ذج اذإف ؛ رامثلا نوعاتبي
 نوجتحي تاهاع . . . ماشق « ضارم هباصأ «  هداوسو « علطلا داسف وهو  نامدلا

 الف ؛الامأف» : كلذ يف ةموصخلا هدنع ترثك امل كي هللا لوسر لاقف | ا
 . مهتاموصخ ةرثكل اهب ريشي ةروشملاك (ةرمثلا حالص ودبي ىّتح «اوعاتبت

 نم همهف هنأك ميرحتلل ال هيزنتلل يهنلا نأ « ةروشملاك : هلوق مهفأو « ىهتنا
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 كلام نب سنأ ثيدح 4٠١7 رامثلا لوصأ عيبو « ايارعلا يف ةصخرلا باب ٤ عويبلا باتك ۷

 . يرحتلا هلصأف الإو « قايسلا

 . رمحألا نم رفصألا نيبتيف ايرثلا علطت ىتح « هضرأ رامث عيبي ال ديز ناكو

 احابص مجنلا علط اذإ» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم "'دواد وبأ جرخأو

 . «دلب لك نم ةهاعلا تعفر

 دنع كلذو فيصلا لصف لوأ يف وهو « ًاحابص اهعولط دارملاو « ايرثلا : مجنلاو

 ايرثلا عولطو ةقيقح ربتعملا وهو «رامثلا جضن ءادتباو زاجحلا دالبب رحلا دادتشا

 . ةمالع

 ىبنلا نأ : ُهْنَع هللا ىضر كلام نب سنأ نعو - ۲

 هيلع قفتُم . «رافْصتو ٌراَمحت» : لاق ؟اهوهَر امو : ليق . ىهزت ىّشح ءرامُشلا

 . يراخُبلل ظفللاَو

 ‹ رامثلا عيب نع ىهن لِي يبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو)

 ريسفتلا نأ دافأف !هللا لوسر اي : ليق : "'يئاسنلا ةياور يف : (ليق « ىهزت ىّتح

 ظفللاو ¢ هيلع قفتم : «رافصتو رامحت» : لاق) يازلا حتفب : (؟اهوهز امو) عوفرم

 ترهظ اذإ وهزي لخنلا اهزو « رفصاو رمحا اذإ ىهزي ىهزأ : لاقي : (يراخبلل

 مهنمو « وهزي : ركنأ نم مهنمو « رارفصالاو رارمحالا ىنعمب امه : ليقو « هترمث

 وهو ! )0//١41( يناكوشلا هعباتو « (؟14/4١) ظفاحلل ًاعبت ؛ دواد يبأل حراشلا هازع اذك )١(

 ! امهنم مهو

 OEE و (راثآلا» يف نسحلا نب دمحمو « «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ امنإو

 . (۳۹۷ مقر) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس» يف هتجرخ دقو

 ١ حيحص هدانسإو )1۸/۲( ( هئئس)» يف (؟ (
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 كلام نب سنأ ثيدح 80 رامثلا لوصأ عيبو « ايارعلا يف ةصخرلا باب 4 عويبلا باتك -

 . «ةياهنلا» يف اذك ؛ ىهزي : ركنأ نم

 اغإ ءوهزي : ا ا ةياورلا هذه يف يباطخلا لاق

 . ريغ ال ىهْزُي : لاقي
 لاق ءرفصاو ٌرمحا اذإ : ىهزأو « لمتكاو لاط اذإ « اهز : لاق نم مهنمو

 ةرمحلا نم صلاخلا نوللا كلذب دري مل« «رافصتو رامحت» : هلوق : يباطخل ا

 : لاق ؛ «رافصتو رامحته : لاق كلذلف ؛ ةدومكب ةرفص وأ ةرمح دارأ اغإ « ةرقصلاو

 . ٌرفصتو رمح : لاقل« صلاخلا نوللا دارأ ولو

 نأ لبق ةرفصلاو ةرمحلا لئاوأ روهظ «رافصتو رامحت» : هلوقب دارأ : نيتلا نبا لاق

 . قرف ال : ليقو « كلذ لوزي ناك اذإ ريغتملا نوللا يف لاعفي : لاقي اغإو : لاق ؛ جضني

 : هلوق وهو « ىتآلا ثيدحلا ةنيرقب ؛ ركذ ام هب دارملا : لحما اذه يف لاقي دق هنأ الإ

 , بدعلا عب نع ىهن هلو يبتلا نأ هلع هللا يضر سنأ نعو -
 : ّيئاَسّنلا الإ« ةسمخلا ُهاَوَر دستش ىتح «ابحلا عیب َنَعَو دوس ىتسح

 . مكاحلاو َناّبح نا هو

 نع ىهن ب يبنلا نأ هنعو : هتدعاق سايق : (هنع هللا يضر سنأ نعو)
 الإ ةسمخلاهاور.' ا بدعلا عيب

 ("'مكاحلاو تابح نبا هححصو « ىئاسنلا

 )١( قازرلادبع ةياور يهو . (كرفي) : يقهيبلل ةياور يفو .

 ) )۲يذمرتلا لاقو . (405/4) ًاضيأ مزح نبا هححصو « ىبهذلا هقفاوو :

 «نسح ثیدح)» .
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 رباج ثيدح ۔ ٤ رامثلا لوصأ عيبو ءايارعلا يف ةصخرلا باب - 5 عويبلا باتك ۔۷

 . هحالص ودب : بحلا دادتشاو بنعلا دادوساب دازملاو

 عيب زوجي هنأ يف ءاملعلا رثكأو نييفوكلا بهذمل ليلد هيف : يوونلا لاق

 ام وأ « ةرذ وأ « اريعش لبنسلا ناك نإ : ليصفت هيفف انبهذم اًمأو « دتشملا لبنسل

 ام اهوحن وأ « ةطنح ناك نإو « هعيب حص « ةجراخ هتابح ىرت امم امهانعم ىف

 ال هنأ ديدجلا : يا ا ا فا ىتلا روشقلاب هتابح رتسي

 . حصي هنأ ميدقلاو «- هيلوق حصأ وهو حصي

 عرزلا عاب اذإف ؛ انركذ امك '''عطقلا طرشب الإ حصي الف دادتشالا لبق امأو

 حالصلا لبق رامثلا اذكو « ضرألل اعبت حص ‹ طرش الب ضرألا عم دادتشالا لبق

 . اعبت طرش الب زاج رجشلا عم تعيب اذإ

 . عطقلا طرشب الإ عرزلا نود اهعيب زوجي ال ؛ ضرألا يف لوقلا مكح اذكه

 دقو « ةريثك ةلأسملا عورفو . هحالص ودب لبق هوحنو خيطبلا عيب حلصي ال اذكو

 ةلمج اهيف تعمجو «سىذهملا حرش» و «نيبلاطلا ةضور» ىف اهدصاقم تحقن

 . قيفوتلا هللابو « ةرثكتسم

 : وك هللا لوُسر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو 3

 م اعيش ةنم دعت أ كل لحي الف  ةحفاج ُهَنَبَصَأف ارم كيحأ نم تغب

 ظ ملم هاَوَر . «!؟قح رْيَغب كيخأ لام نخأت

 حئاوجلا عضوب

 : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 )١( يناكوشلا هنيب امك  هريغو ثيدحلا رهاظل ؛ ًاقلطم حصي ال هنأ باوصلا )١58/0( .
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 كل لحي الف) عرزلا بيصت.ةفآ يه : (ةحئاج هتباصأف ارمث كيخأ نم تعب
 : ةياور يفو « ملسم هاور .«!؟قح ريغب كيخأ لام ذخأت ۾  ائيش هنم ذخأت نأ
 : (حئاوجلا عضوب رمأ كك يبنلا نأ

 نأ ديري بأ نإ : ثيدح هنمو « لاصئتسالا وهو « حوجلا نم ةقتشم ةحئاجلا

 . يلام حاتجي

 كلاما اهعاب اذإ ءرجشلا سوؤر ىلع يتلا رامثلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 يرتشلا ىلع عبي ال هنارد اا لام نم اهنا ت دنا اج اعا

 . ايش ف

 ودب دعب عيبلا عقو هنأو « هنع يهنم ريغ أعيب هعاب اميف ثيدسحلا رهاظو

 . هودب لبق هعيب نع ىهنم هنأل ؛ حالصلا

 . ىهنلا لبق - حئاوجلا عضو ثيدح : يأ  هدورو لمتحيو
 الل يبنلا مدق : لاق هنأ تباث نب ديز ثيدح يف عقو ام هل لديو

 ؛ «؟اذه ام» : لاقف ةموصخ عمسو « اهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عاتبن نحنو

 ببس ركذ عم دافأف « اهحالص ودب لبق اهعيب نع ىهن هنأو  ثيدحلا ركذف

 ثيدح : يأ  لمحيف « ًارخأتم حئاوجلا عض دو ثيدح نوكيف ؛ كلذ خيرات يهنلا

 0 ووت

 O 2 نا 5 لاقف !؟یلام 6 نأ

 . (۸۳۰) «ءاورإلا» ىف هتنيب امك . حيحص دنسب امهريعو يواحطلاو « هجام نبا هاور
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 رباج ثيدح 8١4 رامثلا لوصأ عيبو ءايارعلا يف ةصخرلا باب 4 20 عويبلا باتك ۷

 اذإ ‹ ةحئاجلا نأ ىلإ لقألا بهذف ؛ حئاوجلا عضو يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ؛ عئابلا لام نم فلتلا نأو « هعيمج نمثلا عضوي نأ « هعيمج رمثلا تباصأ

 . ثيدحلا رهاظب ًالمع

 ةحئاجلا لجأل عضو ال هنأو « يرتشملا لام نم فلتلا نأ ىلإ رثكألا بهذو

 ىلع اوقدصتي نأ سانلا رمأ 5 : هنأ : ديعس يبأ ثيدحب هلا وارا ألا

 . "'يتأيسو « هرامث يف بيصأ يذلا

 ةلزنمب حيحصلا دقعلا يف ةيلختلا نأ يرتشملا لام نم هفلت هجوو : اولاق

 . هضبق هنأكف « ةيلختلاب يرتشملل عئابلا هملس دقو « ضبقلا

 لاد ثيدحلا« «(ًائيش هنم ذخأت نأ كل لحي الف» : هلوق نأب هنع بيجأو

 قحتسي مل هنأ لدي ذإ ؛ «كيخأ لام» : هلوقل ؛ عئابلا ىلع فلت هنأو « مرحتلا ىلع

 بابحتسالا ىلع لومحم قدصتلا ثيدحو « هلام ال هيخأ لام هنأو « نمثلا هنم

 . «كل لحي ال» : هلوق ةنيرقب

 ضيرعتو « عئابلا ربج : نيضرغب ءافولا ىلإ داشرإلا قّدصتلاب رمألا ةدئافو

 : ءافولا اوبلط امل ثيدحلا رخآ يف هلوق هل لدي امك « قالخألا مراكمل يرتشملا

 . "ةرسيم ىلإ ةرظنلاب مهرمأل ًامزال ناك ولف « «كلذ الإ مكل سيل»

 )١( (۱۳۷ص) ىتأيسو .

 : (181/) لاقف « رخآ باوجب يناكوشلا باجأو (۲)

 مدع ؛ ًاضيأو « ةيوامس تاهاعب ناك لجرلا كلذ ةرمث باهذ نأ ثيدحلا يف حيرصت ال هنإ»

 دق هنأل ؛ هب لالدتسالل حلصي ال . ةرمثلا عئاب نيمضت لقن
 ؛ مومعلا ىلع نيمضتلاب رعشي ام لقن

 . «ةصاخ ةيضق يف لقنلا مدع هيفاني الف
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 رمع نبا ثيدح 6١6 رامثلا لوصأ عيبو ءايارعلا يف ةصخرلا باب  ؛ عويبلا باتك -۷
 سس سس ا ب ب ير يس يم يس

 a لاق هنأ ويو يبل نع امّهنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - م66(

 . هيلع قفتُم . اَلا طرتشي , ْنَأ الإ , اهَعاب يذلا عئابلل اهُتَرَمشف ربو نأ دْعَب الخت

 عاتبا نم» : لاق هنأ لِي يبنلا نع اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 ريبأتلاو : (َريَوُت ذأ َدْعَب) ليخن عمجلاو ثنؤيو ركذي سنج مسا وه : : (الخت
 ةلخنلا علط نم ءيش اهيف رذيل ؛ ىثنألا ةلخنلا علط قش وهو « حيقلتلاو قيقشتلا
 : ("!هيلع قفتم . «ٌعاتْبْلا طرتشَي نأ الإ ؛ اهعاب يذلا عئابلل اهّتَرَمْتَف) ركذلا

 . هقوطنم اذهو « عئابلل ريبأتلا دعب ةرمثلا نأ ىلع ثيدحلا لد

 .رهاظب ًالمع ءاملعلا روهمج بهذ اذه ىلإو « يرتشملل هلبق اهنأ هموهفمو
 ظ . ثيدحلا

 لمعي ملو « قوطنملاب لمعف ؛ هدعبو ريبأتلا لبق عئابلل يه : ةفينح وبأ لاقو
 . ةفلاخلا موهفمب لمعلا مدع نم هلصأ ىلع ءانب ؛ موهفملاب

 ةمألا دلو نإف ؛ عيبلا يف ةرهاظلا فلاخت ةرتتسملا دئاوفلا نأب هيلع درو

 . اهعبتي اا 0 ال لصفنملا

 | : ىرتشملا لاق اذإ هنأ ىلع ليلد «عاتبملا طرتشي نأ الإ» : هلوق يفو

 . هل ةرمثلا تناك اهترمثب ةرجشلا
 يدم يد نس لي يي يللا

 نم هريغ هيلع ساقيو لخنلا يف صنلا ا ا ا

 . ةيبقألا

 )١( «عاتبملا طرتشي نأ الإ ؛ هعاب يذلل هلامف ؛ ًادبع عاب نمو» : ةياور يف دازو .
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مور ل هه سال هس ع بل يس عتاد يسصص ل ام بسسللل
 ا

 نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه

 ا و لاق امنع هللا يضر ساّبَع نبا , نع 5

 ١ : لاقف « نيتَنَسلاو ةئّسلا راّمثلا ىف نوفل مهو: لا تو هلآو

 قُم . «مولَعَم لجأ ىلإ موُلَْم نزوو موُلْعَم لْيَك يف فلي رمن يف فلس

 . «ءيش يف فلس مالا يراخبللو « هّيَلَع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بتلا ٌمدَق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع)

 : يأ ؛ ضفاخلا عزنب نابوصنم : (نيتنسلاو ةنسلا رامثلا يف نوُفلْسُي مهو ةنيدملا

 هايس سلا ا يس امو ةنسلا ىلإ

 نزوي امم ناك اذإ : ودل نزوو) لاكي امم ناك اذإ : ("'مولْعَم ليك يف فلُيلف)

 ((يش يف فلسا ْنَم» : يراخبللو « هيلع قفتم e لجأ ىلإ)

 ؛ قارعلا لهأ ةغلوهو ليف « یو اذرو ملسلا وقع نيتحتفب  فلسلا

 . زاجحلا لهأ ةغل ملسلاو

 . الجاع ىطعي لدبب ةمذلا يف فوصوم عيب : ًاعرش هتقيقحو

 . بيسملا نبا دنع الإ عورشم وهو

 لاملا سأر ميلست ىلعو « '"'عيبلا يف طرتشي ام هيف طرتشي هنأ ىلع اوقفتاو

 )١( نوزوملاو ليكملا نم لوهجما نع «مولعم» : هلوقبو . نايعألا يف ملسلا نع ليكلاب زرتحا» .

 امل ؛ كلذ نع مهاهنف ؛ اهنايعأب ليخن رامث يف نوملُمُي و يبنلا مدق نيح ةنيدملا يف اوناك دقو

 . (97١؟/ه) «راطوألا لين» ىف اذك . «ًائيش رمثت الف ةهاعب ليخنلا كلت باصت دق ذإ ؛ ررغلا نم هيف

 . سلجم ا رايخك (۲)

١١ 



 سابع نبا ثيدح ۔ ٩٣ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك ۔۷

 ردقي نأ نم دب الو « نيموي وأ « اموي نمثلا ليجأت كلام زاجأ هنأ الإ « سلجما يف
 . ثيدحلا يف امك نيرادقملا دحأب

 هيف دب الف : «يرابلا حتف» يف فنصملا لاقف « نزوي الو « لاكي ال ام ناك نإف

 ( . عامجإلا هيلع ىعداو لاطب نبا هاور . مولعم ددع نم

 ليكلاو نزولاب ناقحلي عرذلاو ددعلا نإف ؛ مولعم عرذ وأ : فنصملا لاقو

 . رادقملاب ةلاهجلا عافترا 0

 زاجحلا عاصك ؛ ف ماف لولا نيس الرع ذا ىلع اوقفت ظ

 عقو ىتلا ةهجلا يف بلغألا ىلإ بلقنا قلطأ اذإف ؛ رصم بدرإو قارعلا 0
 ( . ملسلا دقع اهيف

 نع هزيمت ةفص ىف ملسملا ءيشلا ةفص ةفرعم نم دب ال هنأ ىلع اوقفتاو

 . هب نوملعي اوناك مهنأل ثيدحلا يف هل ضرعتي ملو « هريغ

 ناك وأ ء حصي مل ًالاح ناك نإف ؛ ملسلا يف طرش ليجأتلا نأ ثيدحلا رهاظو
 . فلسلا نم ةعامجو سابع نبا بهذ اذه ىلإو « الوهجم لجألا

 هنأ رهاظلاو « لاح ا يف ملسلا زوجي هنأو كلذ ةيطرش مدع ىلإ نورخأ بهذو

 ام ىلع سايق لجؤملاب لاحلا قاحلإو « لجؤملا يف الإ ةوبنلا رصع يف عقي مل
 . ررغ دقعو مودعم عيب وه ذإ ؛ سايقلا فلاخ ملسلا نأل ؛ س ايقلا فلاخ

 ىلع ًاسايق ةعامج هتبثأف « هيف ملسي يذلا ناكملا ةيطرش يف ًاضيأ اوفلتخاو

 ةيفنحلا تلصفو « هطارتشا مدع ىلإ نورخآ بهذو « ليجأتلاو نزولاو ليكلا
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 ىزبأ نب نمحرلا دبعو ىفوأ نأ نن هللا دبع ثيدح م7١٠6 نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ 5 عويبلا باتك ۷

e ee eeم ل  

 . الف الإو طرتشيف ةنوؤم هلمحل ناك نإ : تلاقف

 ظ . فرعلا اهدنتسم ليصافتلا هذه لكو « نالوقف

 بيصن انك : لاق ىزُبأ نب نمُحَرلا دبعو ىفوأ يبأ نب هللا دبع نعو - ۷

 يف ْمُهَفلْسَُف ماشلا طابثأ نم طابنأ انيتأي ناكو « نك هل

 : ليق . ىَمَسُم لَجَأ ىلإ - تيزلاو : ةياور يفو - يللا يت ان

 . ُيِراَخُبلا ُهاَوَر . كلذ ْنَع ْمِهْلَأْسَن اتك ام : الاق ؟عْرَر مُهَل ناكأ

 ةزمهلا حتفب - : (ىزبأ نب نمحرلا دبعو ىفوأ يبأ نب هللا دبع نعو)

 أ نب ىلع سخا ةفوكلا نكس ؛ ‹« يعازخلا يازلا حت حتفو ةدحوملا نوكسو

 , هفلخ ىلصو 3 تلا كردأو « ناسارخ ىلع مالّتملا هيلع بلاط

 : هللا لوسر عم مناغملا بيصن انك : لاق) طابنأ نم طابنأ انيتأي ناكو « ةي

 : (ماشلا

 ‹ مهتنسلأ تدسفو مهباسنأ تطلتخاف 4 مورلاو مجعلا ىف و اولحد برعلا نم مه

 هجارختسا : يأ 0 ءاملا طابنإب مهتفرعم ةرثكل كلذب اومس

 لجأ ىلإ - تيزلاو : ةياور يفو  بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلا يف مهفلسنف)

 : (يراخبلا هاور . كلذ نع مهلأسن انك ام : الاق ؟عرز مهل ناكأ : ليق

 دقعلا ناك ول ذإ ؛ دقعلا لاح مودعملا يف فلسلا ةحص ىلع ليلد ثيدحلا
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 ىزبأ نب نمحرلا دبعو ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح 707 نهرلاو ضرقلاو ملسلا ناوبأ ١ عویبلا باتك ۔۷

 هارتو « مهلأسن انك ام : الاق دقو « مهولصفتسال « هيف ملسملا دوجو هطورش نم
 ىلإ بهذ دقو « لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا
 ‹ لجألا لا دنع هدوجو ناكمإ اوطرتشاو كلام و ةيعفاشلاو ةيوداهلا اذه
 يف اذك ؛ ؛ لاصفتسالا كرت نم تفرع امل؛ لجألا روضح لبق هعاطقنا رضي الو
 . «حرشلا»

 یلص هنأ ىلع ليلد الو « هكرت وأ «' سس ميناس وب تلق
 ا"هرقأو كلذ ملع ملسو هو هيلع هلل

 . نيتنسو ةنس ملسلا ىلع ةنيدملا لهأ ٌرقأ لي هنأ لالدتسالا يف هنم ا

 . كلذ يف عطقني بطرلاو
 : لخنلا يف ذ اوقلست الو» : دواد يبأ دنع رمع نبا ثيدح كلذ ضراعيو

 ىلع ةنيدملا لهأل هريرقتل ؛ ًاديقم ناك "كلذ حص نإف ؛ «هحالص ودبي ىتح

 ىيوقيو « لحنلا حالص ودبي ىتح « اوفلسي الأب مهرمأ هنأو « نيتنسلاو ةنسلا ملس

 )١( ةباحصلا لب .

 ) )۲نيهجو نم رظن هيف : تلق :

 انك : امهلوق هيلع لدي امك « مهنم ةعامج لب ؛ يباحص لعف وه سيل هنأ : لوألا . .
 الف ندو ىف قال هينا یا لبا قو هعالطا اذه لثم يف طرتشي ال : يناثلا

 ؛ ةملس نب ورمع ةمامإ ةصق يف اذه وحنب حراشلا باجأ دقو . هراكنإ يف يحو هيلع لزني

 . ديفم هنإف ؛ (۴۸۱ مقر) هعجارف

 (e4) ) ظفاحلا كلذب حرص دقو « فيعض هنأ ىلإ ريشي (")

 .(197/ه) يناكوشلا حرص امك , لوهجم وهو ؛ ؛ رمع نبا نع ينارجن لجر ةياور نم هنأ هتلعو
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۸ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك ٠

 ي ي ي مي ا لا ا

 اد م نک ناف ملسملا يف طرتشي هنأ نم ةفينح وبأو رصانلا هيلإ بهذ ام

 . لولحلا ىلإ دقعلا نم

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ٌيبتلا نع ُهْنَع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ نعو - ۸
 يع ور

 ء هلع هللا فد هاذ كف سانلا لاو ذحأ نم» : لاق لو هلآ ىلعو

 يراخُبلا هاور . «هللا هقلنأ اهفالتإ ديري اهذخأ نمو

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 اهذخأ نمو « هنع هللا ىدأ « اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم» : لاق ملسو

 : (يراخبلا هاور . «هللا هفلتأ « اهفالتإ ديري

 . اهظفحل اهذخأو ةنادتسالاب اهذخأ لمشي سانلا لاومأ دحخأب ريبعتلا

 . ايندلا ىف اهؤاضق ةيدأتلا هتدارإ نم دارملاو

 ىلإ قوسي نأب ؛ ايندلا يف اهئاضقل ىلاعت هريسيت لمشي هنع هللا ةيدأتو

 . ىلاعت ءاش اب هميرغ هئاضرإب ةرخآلا ىف هنع اهؤادأو « هنيد هب يضقي ام نيدتسملا

 ايد دا دب لاسم نم امد: ("!ً[اعوقرم مكاحلاو نابح نباو هجام نبا جرخأ دقو

 . «ةرخآلاو ايندلا يف هنع هللا هادا الإ « هءادأ ديري هنأ هللا ملعي

 نم ام» : مهدنع هظفل نإ مث ! (۳۳/۳) يرذنملا هيلإ هازع الو « هدنع هدجأ ملف ؛ مكاحلا امأو

 . «ةرخآلاو» : هلوق نود ؛ خلإ «. . دحأ

 . ىبهذلل «نازيملا» ىف امك , لوهجم وهو ؛ ةفيذح نب نارمع هدنس ىفو
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 ةريره يبأ ثيدح - نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك -

 , ةحاحل ال ًالثم ةنادتسالاب اهذخأي نم هنأ رهاظلا « «اهفالتإ ديري» : هلوقو
 . اهءاضق يوني الو « هبحاص ىلع ذخأ ام فالتإ الإ ديري ال لب ؛ ةراجتل الو

 وهو ؛ هكالهإب ايندلا يف هسفن صخشلا فالتإ رهاظلا , «هللا هفلتأ» : هلوقو
 قحمو هبلاطم رسعتو هرومأ قييضتو هشيع بيط فالتإ لمشيو كلذ لمشي
 . هبيذعتب ةرخآلا ىف هفالتإ لمتحيو « هتكرب

 يف بيغرتلاو « سانلا لاومأ لاكئثتسا كرت ىلع ثحلا هيف : لاطب نبا لاق
 . لمعلا سنج نم نوكي ءازجلا نأو « ةنيادملا دنع مهيلإ ةيدأتلا نسح

 . دعب هيفو ؛ قتعي الو « قدصتي نأ هل سيلف نيد هيلع نم نأ يدوادلا هنم ذخأو

 رادم نأ : نايبو « هفالخ نع بيهرتلاو ةينلا نسح ىلع ثحلا ثيدحلا يفو
 . هيلع هللا هناعأ ءافيإلا ًايوان نادتسا نم نأو « اهيلع لامعألا

 تعمس لاقف « كلذ نع لأسيف نيدلا يف بغري رفعج نب هللا دبع ناك دقو
 Dz هب هجام نبا هاور . «هنید ىضقُي ىح « نئادلا عم هللا نإ» : لوقي لي هللا لوسر

 عسل

 "كاملا هاورو « "”يلع نب دمحم ىلع هيف فلتخا هنأ الإ « نسح هدانسإو مكاحلاو
 )١( يبهذلا لاق ؛ يملسألا نايفس نب ديعس : هيلإ قيرطلا يفو : تلق :

 » «نابح نبا هاوق . فرعي داكي .

 رفعج وبأ وهو « يلع نب دمحم : اهنع هيوارو ةشئاع نيب عطقنم هنأ الإ ؛ تاقث هلاجرو (۲)

 ظ . قابلا
 . «هراثآو عويبلا ثيداحأ» يف هتنيب امك « امهب ثيدحلا ىوقتي نارخآ ناقیرط هل نکل
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 ةشئاع ثيدح _ ۹ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك ١
 ي E E ل ا لا كي سما

 هل ناك الإ هنيد ءافو يف ةين هل تناك دبع نم ام» : ظفلب ةشئاع ثيدح نم

 AO ماب

 : ثيدحو « «نيدلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغي هنإ» : ثيدح تبث دق : تلق نإف

O E O E 

  ةمايقلا موي هنع هللا هيفوي ىّتح « هيلع قاب هنأ نيدلا ديهشللارفغي ال : ىنعم نأ

 : «هتدلج تدرب» : هلوق ىنعمو « هربق يف هب بقاعي نأ هيلع هئاقب نم مزلي الو

 . ءافولا وني ملو « نادتسا نميف كلذ نأ لمتحيو « هيلع نيدلا ءاقب نم هتصلخ

e ۸۰۹انالُف نإ ! هللا لور اي : تلق :  

 ةرسيم ىلإ ةئيست ِنْيَبْوَت هلم تحف هْيَلِإ تعب عَ ولف ؛ 0

 . تاقث ُهلاجرو , ُيقَمْيَبْلاَو مكاحلا ؛ هجرخأ . عتتماف هّيلِإ ثَعَبف

 هل مدق ًانالف نإ اهلا لوسر ان تلق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نهو)

 هيلإ ثعبف « ةرسيم ىلإ ةئيسن نيبوث هنم تذخأف هيلإ تشعب تثعب ولف ‹ ماشلا نم زب

 : (""تاقث هلاجرو , يقهيبلاو مكاحلا هجرخأ . عنتماف

لع ناك ام هيفو « ةرسيم ىلإ ليجأتلا ةحصو « ةئيسنلا عيب ىلع ليلد هيف
 زج هي

 نع - سابع نبا ىلوم وهو  ةمركع ةياور نم هنأل ؛ هححصي مل امنإو « لاق امك وهو )١(

 ! هاقن ةرمو « هتبثأ ةرمف ؛ اهنم هعامس ىف متاح ىبأ لوق فلتخا دقو ؛ ةشئاع

 1 مرج نبا هب جتحاو ؛ يبهذلا هقفاوو « مكاحلا ةحححص دقو

 : لاقو ؛ يذمرتلاو « ًاضيأ يئاسنلا هجرحأو

 . (حيحص بيرغ نسح ثيدحا
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 كسا ریس ل

 ةريره يبأ ثيدح _ ٠١ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ © . عويبلا باتك -۷ ۷

 : ا مهيلع حاحلإلا مدعو 3 ءىشلا ىلع مههاركإ مدعو 4 دابعلا ةلماعم نسح نم

 ماد اذإ ؛ ءيشلا نهر : مهلوق نم سابتحالا ةغل وهو . نهرلا باب نم اذهو

 لعج : عرشلا يفو « [؟8 : رثدملا] «ةنيهر تبسك اب سفن لک # : هنمو ؛ تبثو

 ..ةنوهرما نيعلا ىلع قلطيو « نيد ىلع ةقيثو لام

A1 °ىلاعت هللا ىّلص هللا لور لاق لاق هنع هللا يضر هريره يبأ نعو  

 برش ٌردلا لو « انوهرم ناك اذِإ هتقفتب بكري ُرهظلا» : مّلسو هلآ ا

 . يراخُبلا ُهاَوَر . (ُهَقَمَتلا برشَيو بكري يذلا ىَلَعَو « انوُهُرَم ناك اذإ هتقفتب

 هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضز ةريره يبأ نعو)

 هتقفتب) «برشي» : هلثمو « لوعفملل ءانبلاب : (بکرُ رهظلا» : ملسو هلآ ىلعو

 ؛ نمللا وهو « ءارلا ديدشتو ةلمهملا لادلا حتفب : "دلا ْنبَلو « ًانوهرم ناك اذإ

 ةفاضإ نم : ليو ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم وه : ليق . ردصملاب ةيمست

 كري يذلا ىلَعو « انوُهرَم ناك اذإ هتقفتب بّرشُب) هتفص ىلإ فوصولا ظ

 00 !يراخبلا هاور . «ةقفنلا برش

 )١( عنتماف : هلوق لدب  اهيف نإف ؛ كلذ ىلع ةلالدلا يف حضوأ انركذ نمو يئاسنلا ةياورو -

 هللا لوسر لاقف ! امهب بهذي وأ « ىلاي بهذي نأ ديري امنإ ؛ دمحم ديري ام تملع دق : لاقف
 «ةنامألل مهادآو « هلل مهاقتأ نم ينأ ملع دق ! بذك : اک .

 | . ةّرادلا : ىنعمب (۲)

«(o.10۱/۲) يواحطلاو « هحام نباو , - هححصو - يذمرتلاو « ًاضيأ دواد وبأ هاورو (r) 

 دمحأو )۲۲۸/۲ ۰ ۲۷۲( .

 . «اهفلع نهترملا ىلعف» : ظفلب امهل ةياور يفو

 : دواد وبأ لاقو . هنعنع دقو « سلدم وهو « ميشه اهيفو

 . (حيحص اندنع وه)»
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 ةريره يبأ ثيدح - ٠ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك ٠

 ناك نإو « بوكرلا وهو « ضوعلا ةنيرقب ؛ نهترملا وه برشيو بكري لعاف

 نوهرملا إف ؛ هل ةمزال ةقفنلا نأل ديعب لامتحا هنأ الإ« نهارلا هنأ لمتحي

 ذإ ؛ كلاملا ريغ وهو « براشلاو بكارلا ىلع ثيدحلا يف تلعج دقو « هكلم

 . لاح لك ىلع كلاملل ةمزال ةقفنلا

 ‹ هتقفن ةلباقم يف نهرلاب عافتنالا نهترملا قحتسي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 : لاوقأ ةثالث ةلأسملا يفو

 كلذ اوصخو ‹ ثيدحلا رهاظب لمعلا ىلإ قاحسإو دمحأ بهذ : لوألا

 . امهيلع امهريغ ساقي الو « ةقفنلا ةميق ردقب امهب عفتني : اولاقف «ٌردلاو بوكر لاب

 فلاخ ثيدحلاو : اولاق < ءيشب نهترملا عفتني ال : اولاق : روهمجلل يناثلاو

 ر اا ريل يار رکا ي ايلا ن نم, سابقا
 . ةميقلاب ال ةقفنلاب كلذ هنيمضت : امهيناثو

 ‹ ةعمتجم لوصأ هدرت  ءاهقفلا روهمج دنع  ثيدحلا اذه : ربلا دبع نبا لاق

 ال» : رمع نبا ثيدح هخسن ىلع لديو , اهتحص ىف فلتخي ال ةتباث راثآو

 . ملاظملا باوبأ يف يراخبلا هجرخأ . «هنذإ ريغب ئرما ةيشام بلحت

 الإ هيلع لمحي ال هنأ ىلع , خيراتلا ةفرعم نم هل دب الف ؛ خسنلا امأ : تلق

 . ةنوهرملاب يهنلا مومع صخي ذإ ؛ انه رذعت الو ‹ عمجلا رذعت اذإ

 لب ؛ دحاو قسن ىلع ةدرطم ةيعرشلا ماكحألا تسيلف سايقلا ةفلاخم امأو

 هنبل برشو نوهرملا بوكرب انه مكح عراشلاو  ماكحألا يف اهنيب قرت ةلدألا

 . ةقفنلا ةميق هلعجو

 ا



 ةريره ىبأ ثيدح ١ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه . عويبلا باتك ۷
 ل را غ ا ير ا و را ور ا ا ل ل ل ا ل ل ل ب ل حج عجعجو

 رمتلا عاص لعجو « هنذإ ريغب دّرمتملا نع نع كا عبي عاجلا كح دقوا

 . كلذ ريغو « نبللا نع ًاضوع
 لعافلا لعجف ؛ اهّردو اهرهظ نم نهارلا عنمي ال هنأ دارملا : يعفاشلا لاقو

 . لعافلا نيعتف نهترملا ظفلب درو هنأب بقعتو « نهارلا
 نهارلا عنتما اذإ هنأ ثيدحلا نم دارملا نأ : ثيللاو يعازوألل ثلاثلا لوقلاو

 « هتايحل ًاظفح ناويحلا ىلع قافنإلا ذئنيح حابيف « نوهرملا ىلع قافنإلا نم

eenردق ديزي الأ طرشب نبللا برش وأ « بوكرلاب عافتنالا  

 . «حرشلا» يف لوقلا اذه ىّوقو هفلع ردق ىلع هتميق وأ كلذ

 طباضلاب هديق اغإو « عرشلا هب هديقي مل امب ثيدحلل دييقت هنأ ىفخي الو
 اهيلع قفني هنإف ؛ عراشلا نذإب هريغل هدي يف نيع لك نأ وهو « ةلدألا نم ديصتملا

 الإ , فلعلا ةميق يف اهنبل يف فرصتي وأ « اهرجؤي نأ هلو كلاملا ىلع عوجرلا ةينب

 ةعفنملا ةمارغ همزليو قفنأ امب عوجر الف ة , هنذأتسي ملو « مكاح دلبلا يف ناك اذإ هنأ

 نأ هلف « عوجرلا ةدمب ناويحلا ررضتي ناك وأ « مكاح دلبلا يف نكي مل نإف ؛ نبللاو

 . باتكلا ثيدحب صختف ةماع ةدعاق اهنإ : لاقي دق هنأ الإ « قفنأ اب عجريو قفني

 يذلا هبحاص نم ْنْهرلا َقَلْغَي الد : ال هللا لوُسَر لاق : لاق هنعو - ١

 الإ . تاقث هاجر « مكاسحلاو يطرد اور مرغ هِيِلَعو ةع هل 1 ههر
 . ةلاسرإ هریغو دواد يبأ دنع ظوفخملا نأ

 حتفب : : (قلغي ال» : قالك هللا ور لاق لاق) ةريره يبأ : يأ :(هنعو)

 ‹ نهرلا قلغ : لاقي « فاقو ةحوتفم مالو ةنكاس ةمجعم نيغو هاكر
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 ةريره يبأ ثيدح ١ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ © عويبلا باتك -۷

 هنهر ام ءادأ نع هزجع ببسب نهترملا هيلع ىلوتساو « نهارلا كلم نع جرج اذإ

 ؛ ههر يذلا هبحاص نم ْنْهَرلا) قلي ىبنلا مهاهنف برعلا ةداع اذه ناكو « هيف

 . مكاحلاو ينطقرادلا هاور) هتقفنو هكاله : (هُمْرَع هّيلعو) هتدايز : (ُهّمْنَع هل

 . (""هلاسرإ هريغو دواد ىبأ دنع ظوفحلا نأ الإ « تاقث هلاجرو

 : ليقف , (همرغ هيلعو همنغ هل» : هلوق ىف فلتخا : ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق

 ‹ امهريغو رمعمو بئذ يبأ نبا اهعفرو : لاق « بيسملا نب ديعس لوق نم ةجردم يه

 . مهريغ اهفقوو « بئذ يبأ نبا ىلع فالتخا ىلع ثيدحلا اولسرأ مهنوك عم

 نبا لوق نم ةظفللا هذه نأ نّيبو هدوجف ثيدحلا اذه بهو نبا ىور دقو
 . هلوق نم هنأ ىوق «ليسارملا» يف دواد وبأ اذكو « بيسملا

 ثيدحلاو « هكف نع هبحاص زجع اذإ ‹ نهترملا هقحتسي ال : «قلغي» : ىنعمو

 نأ نايبو « نهترملا دنع نهرلا قلغ نم ةيلهاجلا يف هيلع ناك ام لاطبإل درو

 E امين تا ساامك ميلف al هتدانج

 )١( مكاحلا لاقو . «لصتم نسح هدانسإ» : ينطقرادلا لاقو :

 . الاق امك وهو ؛ يبهذلا هقفاوو « «نيخيشلا طرش ىلع حيحصاا

 . تاقث ةعامج هولصو نيذلا نأل ؛ لاسرإلاب هلالعإ حصي الو

 نب ديعس مالك نم «. . . همنغ هل» : هلوق نأ )۳۲۰/٤( «ةيارلا بصن» يف يعليزلا ركذ نكل

 . عجاريلف « هدّيأو ؛ بيسملا

 . هكاله همرغو « هتدايز همنغ : ىعفاشلا لاق امك ىنعملاف ؛ تحص نإو

 ءيش هكالهب طقسي الو « نهارلا نامض نم نوكي نهترملا دي يف كله اذإ هنأ ىلع ليلد هيفو

 . هل ليصفت ىلع ةفينح يبأل افالخ ؛ يعفاشلا هيلعو . نهترملا قح نم
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 يلعو عفار يبأ اثيدح 41١9/١١ نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك ٠

 رار ايا رولا اطل ق ترا ا احا حرا

 ٍلْجَر نم فلسا هلي يبسلا نأ هلع هللا يضر عفار يبأ نعو - ۸۱۲۴

 لجّرلا يضقَي نأ عفر ابأ رمق ء ةقدصلا لبا ّنم لبا | هيلع تَمدقف ءاركب

 سانلا رايخ نإف ؛ ُهاّيِإ هطغأ» : لاقف « ايعابَر اراّمخ الإ دجأ ال : َلاَقَف ُهَّركَب
 ا رق 69

 . ملسم هاَور . «ءاضق مُهنَسْحأ

 : (اركب لجر نم فلتْسا كلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر عفار يبأ نعول

 لبا نم لبإ هيلع تَمدقف) ) لبإلا نم ريغصلا : فاكلا نوكسو ةدحوملا حتفب

 ارايخ الإ دجأ ال : اقف هرب لجرلا يضفي نأ عفارابأ رمق «ةقدّصلا

 : لاقف) هتيعابر ىقبتو ةعباسلا ةنسلا يف لخدي يذلا - ًءارلا حتفب وه : (ايعابر

 : (ملسم ااف مُهُنَسْحأ سانلا رايخ نإف ؛ هاّيِإ هطغأ»

 . ناويحلا ضرق يف فالخلا ىلع مالكلا مدقت

 نأ هريغ وأ ضرق نم نيد هيلع نمل بحتسي هنأو هزاوج ىلع ليلد ثيدحلاو
  ًاعرشو ًافرع ةدومحملا قالخألا مراكم نم كلذ نأو « هيلع يذلا نم دوجأ دري

 يارا ا ا ريما ییا اا
 . ضرقتسملا نم عربت كلذ

 . لحت ال ددعلا يف ةدايزلا : كلام لاقو « ةفص وأ « ًاددع ةدايزلل مومعلا هرهاظو

 رج ضْرَق لك» : لو هللا لور لاق : لاق نع هللا يضر يلع نعو ٣

 . طقاس ُهداَنْسِإو « َةَماَسَأ يبأ نب ثراحلا ُهاَوَر . (ابر وهف ةعقنم

 ىقهيلا دنع ديبع نب ةلاضف رع فيعض هاش هلو
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 يلع ثيدح - نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك ' 
 س ا سا ا س٠

 . يراَخُبلا دنع مالّس نب ؛ هللا دبع نع فوقوم رخآو

 رج ضرق لك» : و : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)

 دابا ىف نال.( طقام هدانسإو « ةماسأ يبأ نب ثراحلا هاور . (ابر وهف ةعفنم

 . كورتم وهو « ىمعألا نذؤملا ينادمهلا بعصم نب راوس

 اویا چک ویا دج قرع دو الاقل نك ليعيش دهاش هلو)

 . «ابرلا هوجو نم هجو وهف ةعفنم رج ضرق لك» : ظفلب ةفرعملا يف

 يف هدجأ مل: ("”يراخبلا دنع مالس نب هللا دبع نع فوقوم رخآو) ظ

 ضرأب كنإ : هل لاق مالس نب هللادبع نأ : ةدرب يبأ نع هدنسب (راصنألا بقانم) يف )١(

 لمح وأ « نبت لمح كيلإ ىدهأف « قح لجر ىلع كل ناك اذإ « شاف اهب ابرلا (قارعلا : ينعي)
 . ابر ناف هت ا واف اردنا قلع نق لحس وأ ريعتت

 : ظفاحلا لاق . (؟59/5) يقهيبلاو « (۱/۲۲۲/۲) «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 اذإ ًابر نوكي امنإ هنأ ىلع ءاهقفلاف الإو ؛ مالس نب هللادبع يأر كلذ نوكي لد
 ! «هک رت عرولا « معن هطرش

E ETE 

 هل زمرو « ةيميت نبا هنسحو ‹ فيعض هدنسو « ًاعوفرم سنأ نع هانعم هجام نبا یورو

 ! يزيزعلا هححصو « نسحلاب يطويسلا
 لبق ةيدهلا ذخأب صاخ هنكلو « هرهاظ ىلع ىهنلا نأ : ةيميت نبا هيلإ بهذ ام باوصلاف

 : لاق . ءافولا

 ريصيف ؛ هب ملكتي ملو كلذ اذ طرشي مل ناك نإو ‹ ءاضتقالا رخؤي نأ ةيدهلاب دوصقملا نأل»

 ءءافولا دنع هديزي نأ زاج اذهلو . ار اشو ةرخؤم فلأو ةزجان ةيدهب فلألا ذحخأي نأ ةلزنمب

 . «ابرلا ىنعم لاوزل ؛ كلذ دعب هل ىدهيو

۷ 



 ٠ يلع ثيدح - نهرلاو ضرقلاو ملسلا باوبأ  ه عويبلا باتك .

 ؛:ىراتتبلا ىلإ «ضيخلتلا# ىف فصلا هبس الو« ضارقتسالا ناب ىف ىراخبلا
 تبعك نب يبأو دوعسم نبأ نع «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هأور هنإ : لاق لب

 «صيخلتلا» 5 هيلإ هتبسن لمهأ

 . هذخأ ام اريخ ىطعي نأ هل بحتسي هنأ مدقت دقف « ضرتقملا نم اعربت تناك



 ةريره يبأ ثيدح _ ٤ رجحلاو سيلفتلا باب - ٦ عويبلا باتك -
 تك

 رجحلاو سيلفّتلا باب * 

 راص : يأ ؛ سلفأ ردصم وه يذلا سالفإلا ىلإ هتبسن « هتسلف ردصم ةغل وه

 الف اهيف كلمي ال ةلاح ىلإ

 : نويدملل مكاحلا لوق : اعرشو « قيضو عنم : يأ ؛ رجح ردصم : ةغل رجح او

 ا بج

 007 len ا عسا

 هيلع ىف: رع نهدي لجأ ف سلتا الك لر دهب لا

 : ظفلب الَسْرُم نمْحّرلا دبع نب ركب يبأ ةياور ْنم َكلاَمَو دواد وُب اورو

 هنمث نم هعاب يذلا ضَقَي ملو « ُهَعاَتْب يذلا سلفا اعام عاب لُجَر امي

 عاملا بحاّصف يرتشملا تام نإف هب قَح وهف « هنْيعب ُهَعاَمم دوف ايش

 : دواد ينال اع و يَقَهْيبلا ا ) (ءاَمَرْعلا را

 ټې ےس رو

 يف ةريرُه ابأ انيتأ : لاق ةّدلَخ نب َرَمُع ةّياور نم ُهَجاَم تاو دواد ونا هاو

 ر ا فل هللا لوُسَر ءاضقب مكيف َنّيضقأل : لاقف سلفا دق اعل بحاف
nr 

 اس

 ه مر انعم“. ESE م لر ار ول دک و یک شا ا 2

 ا SS E دجوف تام وا سلفا

 ڪو ىلا © اس

 . تْوملا ركذ يف ةداَيَرلا هذه ًاضيأ فَّعَض فعضو « دواد وبأ هفعضو

 دعب سولف اذ راص هنأل ؛ ًاسلفم يمس ؛ هدوجوم ىلع هنْيَد ديزي نم :  ًاعرش  سلفملاو )١(

 . ريناندو مهارد اذ ناك نأ

۱۲۹ 



 ةريره يبأ ثيدح -- ٤ رجحلاو سيلفتلا باب 5 عويبلا باتك -۷

 يرهزلاو يبعشلا هنع ىور « ةريره ابأو ةشئاع عمس يعبات « ةنيدملا يضاق يموزخا

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 وا ووو عر (هنيَعب ُهَلاَم َكَرْذَأ نَم» : لوقي

 وبأ هاورو « هيلع قفتم . « "هرْيَغ نم هب قَحأ وهف .سلفأ دق" لجر دنع)
 . (ًالسرم نمحرلا دبع نب ركب يبأ ةياور نم " كلامو دواد

 نم اهنأل ؛ شايع اع نري لوم امس نهيق ىريخأ قيرط نم ةرادرربا هاضوتاتو
 . ةحيحص مهنع هتيأورو نييماشلا نع هتياور

 هَعاَب يذلا ضقَي ملو هعاتبا يذلا سلفأف اعام عاب لُجَر اَّمْبأ» : ظفلب)

 بحاَصَف يرتشُملا تام نإف ؛ هب قحا وهف « هنْيعب ُهَعاَمم دَجَوَف ايش هلم نم
 ع

 . ادواد يبأل اعبت هفعضو يقهيبلا هلصوو . «ءاَمَرْعلا ةوسأ عاملا

 )١( «ةقرفي ملو» : ةياور يف ملسم داز .

 . «ءامرغلا نم» : ملسمل ةياور يفو 60

 . هقيرط نم هاور انإ اذه نأل ؛ نسحأل دواد يبأ ىلع فنصملا همدق ول (۳)

 نب ليعامسإ قيرط نم مهلك )۳١١( ينطقرادلا اذكو « (47/5) يقهيبلاو « دواد وبأ هلصو )٤(

 : لاق هنأ الإ ؛ هب هعفر ةريره يبأ نع نمحرلادبع نب ركب يبأ نع يرهزلا نع يديبزلا نع شايع
 عاتم هدنعو كله ئرما اميأو . ءامرغلا ةوسأ وهف يقب امف « ًائيش اهنمث نم هاضق ناك نإف»

 : ينطقرادلا لاقو . «ءامرغلا ةوسأ وهف . ضتقي مل وأ ًائيش هنم یضتقا - هنيعب ئرما

 ! «لسرم وه اغإو ؛ ادنسم يرهزلا نع اذه تبثي تبثي الو « ثيدحلا برطضم شايع نب ليعامسإلا

 = > : يقهيبلا لاق اذهلو . كلام هاور امك : ينعي



 ةريره يبأ ثيدح - ٤ رجحلاو سيلفتلا باب 5 عويبلا باتك

 هذه يف لاق لب ؛ هذه ةياورلل افيعضت اهيف دجن ملف «دواد يبأ ننس» انعجار

 حصأ هنأ ديري « حصأ كلام ثيدحو : كلام قيرط نم اهل هجارخإ دعب ةياورلا

 : ركب وبأ لاق اهيفو « دواد وبأ اهقاس يتلا نمحرلا دبع نب ركب ىبأ ةياور نم

 اهنمث نم ضقي مل « اهنيعب لجر ةعلس هدنعو يفوت نم نأ كلي هللا لوسر ىضق
 ىلع هللا همحر حراشلا ملكتي ملو « اهيف رف ءامرغلا ةوسأ ةعلسلا بحاصف ؛ اعيش

 ءاخلا حتفب : (ةدلخ نب رمع ةياور نم هجام نباو دواد وبأ هاورو) ءيشب اذه

OR N A RR a 

لع هللا لوسر ءاضقب مكيف نيضقأل : لاقف
 دجوف تام وأ« سلفأ نم : 1 ه

 «هب قحا وهف « هيب ُهَعاَمم لْجَر )۱(

 (توملا ركذ ىف ةدايزلا هذه ايفنأ فعضو

 ‹ دواد وبأ هفعضو « مكاحلا هححصو «

 . (حصي ال) =

 : هلوقب دواد وبأ كلذ ىلإ هقبسو

 نبا نع سنوي ثيدح نمو . لوصوملا شايع نبا ثيدح نم ىنعي ؛ (حصأ كلام ثيدحو»

 ركذف... ی هللا لوسر نأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلادبع نب ركب وبأ ينربخأ : لاق باهش

 : داز ؛ كلام ثيدح ىنعم

 . «ءامرغلا ةوسأ وهف ؛ ًائيش اهنمث نم ىضق دق ناك نإو»

 هركذف . . . يفوت نم هنأ : كلي هللا لوسر ىضقو : ركب وبأ لاق : ةدايزلا هذه ناكم ةخسن : يفو

 ةياورو 4 ةفيعضو ةحوجرم امهاتلك ةلوصوملا ةياورلاو ةلسرملا ةياورلا هذهف . حراشلا هدروأ امك

 . دواد يبأ دنع ةحجارلا يه كلام

 : («دواد ا ًاعبت) : : ظفاحلا لوق هحو ملعت كلذ نمو

 . «ءافو اهبحاص كرت نإ الإ» : ىعفاشلا داز )١(
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 ةريره يبأ ثيدح 4 رجحلاو سيلفتلا باب ”  عويبلا باتك ۷

 انش اهيف دج ملف «دواد يبأ ننس ( تعجار دقو « حراشلا هيلع تكس

 دبع نب ركب ىبأ ثيدح ةياور دعب ىقهيبلا لاق لب ؛ "ةدلخ نب رمع ةياورل
 هنأ «هرخآ ىلإ «لجر اأ» : ظفلب انه فنصملا اهظفل قاس يتلا ةلسرملا نمحرلا

 . اهنأل : لاق . هذه ركب ىبأ ةياور نم ىلوأ ةدلخ نب رمع ةياور : يعفاشلا لاق

 . سالفإلاو توملا نيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا اهيف عمج ةلوصوم

 . ةروكذملا نمحرلا دبع نب ركب يبأ ةياور هب ديري - باهش نبا ثيدحو : لاق

 . رظْنُيلف ةدلخ نب رمع ةياور هب حّجرُي اريثك مالك كلذ يف قاسو « عطقنم

 : لئاسم ىلع لمتشا ثيدحلا اذه

 قحأ هنإف « سلفأ دقو « هنم هارش نم دنع هعاتم عئابلا دجو اذإ هنأ : ىلوألا ظ

 كردأ نم» : هلوق مومعو ؛ ءامرغ هل ناك اذإ هذخأيف « ءامرغلا رئاس نم هعاتمب

 تدرو دق ناك نإو . عيب وأ ٠ ضرقب رخآلا دنع لام هل ناك نم معي« «هلام

 ثيدحلا امهريغو نابح نباو ةميزخ نبا جرخأ دقف ' عيبلا ظفلب ةحرصم ثيداحأ

 نم اهب قحأ وهف < ا وديع او سلتا ا لكرلا جا اذا ظفلب

 . «ءامرغلا

 دنع الإ « ماعلا صصخ ال ماعلل قفاوملا صاخلا نأ لوصألا يف فرع دقف

111111111 ) 

 :  «بيرقتلا» يفو ٠ هفرعن 0 يأ ؛ ٤ «!؟وه نم رمتعملا وبأ !؟اذهب ذحخأي نم»

 . «لاحلا لوهجم»
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 ةريره يبأ ثيدح 614 رجحلاو سيلفتلا باب ٦ عويبلا باتك -۷

 ىلإ نورخآو يعفاشلا بهذ كلذلو ؛ كلذ نم هيلإ بهذ ام اوفيز دقو « روث يبأ

 . عيبلا يف هب ىلوأ هنأ امك « ضرقلا يف هلامب ىلوأ ضرقملا نأ

 « بابلا ثيداحأ يف هب حيرصتلل « عيبلاب كلذ صتخي هنأ ىلإ هريغ بهذو

 . بابلا ثيدح مومع صخي ال كلذ نأ تفرع دق نكل

 تافصلا نم ةفصب ريغت دقو « هدجو اذإ هنأ «هنيعب» : هلوق دافأ : ةيناثلا ةلأسملا

 . ءامرغلا ةوسأ نوكي لب ؛ هب ىلوأ هبحاص سيل هنإف « ناصقن وأ ةدايزب وأ

 اذإ هنأ ىلإ ىعفاشلا و ةيوداهلا تبهذف ؛ كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 يرتشملل ناك ةدايزب ريغت نإو « هل شرأ الو « هذخأ عئابللف بيعب هتفص تريغت

 . تلصح ىتح هيلع قفنأ ام يهو « ةدايزلا كلت ةمارغ

 : هكلم يف تثدح اغإ اهنأل ؛ ةلصتم تناك ولو « يرتشملل دئاوفلا كلذكو

 ةرجأ الب دح هلام ءاقبإو « اهسرغ اذإ ةرجشلاك « هئاقبل ّدح ال ام ةميق هل مزليو

 . عرزلاك

 ثيدحلاو ‹ نمثلا نم هتصحب ىقابلا ذخأ هلف نيعلا تصقن اذإ كلذكو

 . هنيعب قاب عيبم ىقابلا نأل ؛ هلوانتي

 ناك اذإ عئابلا نأ لسرملا نمحرلا دبع نب ركب ىبأ ظفل لد : ةغلاثلا ةلأسملا

 ةوسأ نوكي لب ؛ عيبملا عاجرتسا يف قح هل سيلف « نمثلا ضعب ضبق دق

 - يعفاشلا ىلوق حجار وهو  ةيوداهلا دنعو . ءاملعلا روهمج ذخأ اذهبو « ءامرغلا

 نأكو « هب ىلوأ عئابلا لب ؛ ءامرغلا ةوسأ هنمث ضعب ضبقب عيبملا ريصي ال هنأ
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٤ رجحلاو سيلفتلا باب ۔ ٦ عويبلا نأتك ٠١

 ‹ عطقنم هنإ : لاق لب ؛ هدنع ثيدحلا حصي مل هنأل ؛ اذه ىلإ بهذ يعفاشلا

 . الف ال نمو .روهمجلا هلاق اج لاق . لوصوم هنأو ثيدحلا ةحصب لاق نمف

 . "7ظافحلا رثكأ مهو هلاسرإ حجر نم مهنم : فالخ همدعو هلصو ىفو

 ‹ «ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاصف يرتشملا تام نإف» : هلوق : ةعبارلا ةلأسملا

 ةقرفتلا ىلع لاد اذهو « ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاص عاتمف : هريدقت فذح هيف

 هذهب المع دمحأو كلام بهذ امهنيب ةقرفتلا ىلإو « سالفإلاو توملا نيب

 ال وأ © ءافو تملا فلخ ءاوسو 3 سلفملا فاالخب كلذ ف اووتسأف

 ملسي لب ؛ هعاتمب ىلوأ عئابلا سيلف « ءافو فلخ اذإ هنأ ىلإ ةيوداهلا بهذو

 نمحرلا دبع نب ركب يبأ ثيدح ىف درو دق هنأ مهتجحو « ةكرتلا نم نمثلا ةثرولا
 . "«ءافو اهبحاص كرت نإ الإ» : ظفل ةدايز

 يبأ نع نسحلا قيرط نم (015/1؟) هاور دمحأ مامإلا نأ : لوصوملا حجري نكل : تلق )١(
 : ظفلب ًاعوفرم ةريره

 لاقو . «هل وهف ایش هلام نم ىضتقا نكي ملو هلام هدنع لجر دجوف ؛ ‹ سلفأ لجر اميأ»

 : )۱٤٤/٤( يمثيهلا

 «(حيحصلا ) لاجر هلاجرو»

 . ةريره يبأ نم عمسي مل- يرصبلا وهو  نسحلا نكل : تلق
 يف يه اغار ؛ هظفل ىضم دقو « نمحرلادبع نب ركب يبأ ثيدح يف تسيل ةدايزلا هذه (۲)

 .(45/5) ) يقهيبلا ةياور نم مدقتملا ةدلخ نب رمع ثيدح

 ٠= حراشلا هركذ يذلا لامتحالاو . هنع يقهيبلا هاور امك « ةدايزلا هذهب لاق دق يعفاشلاو
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 ديرشلا ثيدح ۔ ٥ رجحلاو سيلفتلا باب ٦ عويبلا باتك ١

 . نمحرلا دبع نب ركب يبأ يأر نم ةدايزلا نأ لمتحي : يعفاشلا لاق نكل

 نيذلا كلذكو « توملا ةيضق اوركذي مل هنع هولصو نيذلا نأ لامتحالا ةنيرقو

 . ةريره يبأ نع هوور

 عاتملا بحاص نأو « سالفإلاو توملا نيب قرف ال هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 قفتم . ثيدحلا . . . «لجر دنع هلام كردأ نم)» : مومعب المع ؛ هعاتمب ىلوأ

 نب ركب يبأ ةياورب امهنيب ةقرفتلاو « سالفإلاو توملا نيب قرف الو : لاق « هيلع
 ريغ «ءامرغلا ةوسأ عاتملا بحاصف تام نإف» : اهيف هلوقو « نمحرلا دبع

 ةياور يف لب ؛ هب لمعي الف ؛ هلصو حصي مل« لسرم ثيدحلا نأل ؛ ةحيحص

 . هلثمب جتحي نسح ثيدح وهو « سالفإلاو توملا نيب ةيوستلا ةدلخ نب رمع

 هللا لور لاق : لاق ُهنع هللا يضر هيبأ ْنَع ديرشلا نب ورمع نعو - 65

 دواد 5 هور . (ُهَتَيوَقْعَو هضرع لحُي دجاولا يلا : مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . َناّبح نبا ُهَحَحَّصَو ‹ ُيِراَخُْبلا ُهَقَّلَعَو , ُيِئاَسْنلاَو

 عاتملا بحاصف ؛ يرتشملا تام نإف» : ظفلب مدقتملا ركب يبأ ثيدح ىف ىعفاشلا هلاق امنإ هنع =

 . «ءامرغلا ةوسأ

 . مدقت امك « شايع نبا ثيدح ىف ةلوصوم اهانعمب تدرو ةدايزلا هذه نأ لامتحالا اذه دري نكل

 يف» امك ‹ ثيدحلا نيل ناك نإو اذه ناميلاو ؛ هريغو هجام نبا دنع يدع نب ناميلا هعباتو

 . تاعباتملا يف هب سأب الف  «بيرقتلا

 ًافالخ ؛ نسحب سيلف ؛ هل دهشي ام تأي ملو « مدقت امك « فيعض ةدلخ نبا ثيدحو

 ؛ ىبهذلا هقفاوو مكاحلا هح حص إو <« )۰ /°( «حتفلا» ىف ظفاحلل عبات كلذ یف وهو ؛ حراشلل

 رذنملا نبأو <« يواحطلاو ٠ («هماكحأ) يف قحلادبع ةعبتو ) مدقت امك « دواد وبأ هفعض دقو
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 ديرشلا ثيدح 65 رجحلاو سيلفتلا باب ٦ عويبلا باتك ١

 عمس يعبات « ءارلا رسكو ةمجعملا نيشلا حتفب : (ديرشلا نب ورمع نعو)
 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع) هريغو سابع نبا
 : يأ ؛ يولي ىول ردصم ةددشم ةيتحت ةانثم مث ماللا حتفب : (يل» : ملسو هلآو

 : يأ ؛ مضلاب دجولا نم ينعي ميج اب : (دجاولا) وهو « هلعاف ىلإ فيضأ « لطم
 دواد وبأ هاور . «َُتَبوقْعَو ةضرع) ةعراضملا فرح مضب : (لحُي) ةردقلا

 : ("نابح نبا هححصو « "'يراخبلا هقلعو « يئاسنلاو

 هقلع اب ضرعلا لح يراخبلا رّسفو « يقهيبلاو هجام نباو دمحأ هجرخأو

 هنأ يلع نب ديزل ليلد وهو « هسبح : هتبوقعو « ينلطم : لوقي : لاق نايفس نع

 . هنيد يضقي ىتح « سبحي

 : ظفل تحت لخاد ًاضيأ اذهو « هلام هنع مكاحلا عيبو ء زجحلا روهمجلا زاجأو

 . عوفرب سيل سيح لاب اهريسفتو اميس ال «هتبوقع»

 : لاقو ؛ هركذف «. . . هلي ىبنلا نع ركذيو» : لاقف « ضيرمتلا ةغيصب )٤۷/٥( هدنع هنكل (1)
 قاحسإو دمحأل ظفاحلا هازع مث . «سبحلا هتبوقعو . ينلطم : لوقي ؛ هضرع : نايفس لاقو» .

 : لاقو « ًاضيأ «امهيدنسم» يف

 ! «دانسإلا اذهب الإ ېوری ال هنأ يناربطلا ركذو « نسح هدانسإو»

 هنع درفتو « نابح نبا ريغ هقثوي مل« ةكيسم نب نوميم نب دمحم ىلع هرادم نإف ؛ رظن هيفو
 : «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو . (60/1/4) متاح يبأ نبا هنع تكس دقو « ةليلد يبأ نب ربو

 . ثيدحلا نيلف الإو ؛ ةعباتملا دنع : ىنعي ؛ «لوبقم»

 !٠ لوبقم ريغ نبيل وهف ؛ ثيدحلاب درفت اذإف

 | 1١1١584(. مقر) (۲)

 نه



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 4١5 رجحلاو سيلفتلا باب  ؟ عويبلا باتك
 س. ب سا سس ل يصب تا تس سس

 فلتخا اغإو « هتبوقع تحيبأ اذلو ؛ دجاولا لطم مرحت ىلع ثيدحلا لدو

 ؟ال مأ ةدحاو ةرم هلطمب هتداهش درتو قسفيف ةريبكلا دح ىلإ غلبي له ؛ ءاملعلا

 لاقف « هب قسفي ام ردق ىف اوفلتخاو « كلذب قُسْفَي هنأ ىلإ ةيوداهلا تبهذف

  ةقرسلا باصن ىلع ًاسايق قوف امف مهارد ةرشع لطمب قسفي هنإ : مهنم روهمجلا

 . كلذ نودب قسفي هنأب يضقي ام مالّسلا هيلع يداهلا مالك يفو

 طارتشا يف اوددرت مهنأ الإ ‹ ةيعفاشلاو ةيكلاملا اذه ىلإ تبهذ كلذكو

 . هطارتشا يعفاشلا بهذم ىضتقمو ؛ راركتلا

 الو ‹ هضرع لحي ال  رسعملا وهو - دجاولا ريغ لطم نأ ىلع هموهف لدي مث
 ةرظنف# : ىلاعت هلوق هل لد يذلا وهو « ريهامجلا دنع كلذك مكحلاو « هتبوقع

 . 18١[ : ةرقبلا] )ةرسيم ىلإ

 يف َلُجَر بيصأ : لاق هنع هللا يضر ّيرْدُخْلا ديس يبأ نعو 7

 اون ديت فک هللا لور لاقف « هند رثكف اَهَعاَتْبا رامث يف ل هللا لوُسَر دهع

 ل هلا لوسَر لاقف  هنْيَد ءافو كلذ غلبي ملو ؛ هْيَلَع سالا قّدصَتَف « «هيّلَع

 . ملسُم هاور . «كلذ الإ ٌمكَل سيلو « ْمُتْدَجَو ام اوذُح» : هئامّرُغل

 دهع يف لجر بيصأ : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 اوق دصت» : ليج هللا لوسر لاقف « هنيد رثكف اهعاتبا رامث يف قلي هللا لوسر
 4 ارم

 3 ا

 االس هللا لوسر لاقف « هنيد ءافو كلذ غلبي ملو ؛ هيلع سانلا قدصتف « «هيلع

 € املسم هاور . «كلذ ا اوذحخ» : هئامرغل

 )١( مكاحلا هكردتساو )7/ )4١ملسم ىلع كلذ يف مهوف ؛ نيخيشلا ىلع !
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 كلام نب بعك ثيدح ۔ ۷ رجحلاو سيلفتلا باب” 0 عويبلا باتك ۷

 كل لحي الف» : هلوقو « رباج ثيدحو ثيدحلا اذه نيب عمجلا يف مالكلا مدقت

 هيلع ثدح نم ربج ىلع ثحلاو « يابحتسالا ةهج ىلع اذه نأب ,.«ذخأت نأ

 ول ْذِإ ؛ ةنومضم ريغ ةرمثلا نأ ىلع «كلذ الإ کل سیلو : هلوق ًاضيأ لديو « ثداح
 e a اف ىقب امو : لاقل ةنومضم تناك

 "7ءاضقلا هيلع بجو رسيأ ىتمو « لاحلا يف ةبلاطملا هنع رخأتت امنإو « نيدملا راسعإب

A1۷داعم ىلع رجح نل يبنلا نأ : هيبأ ْنَع كلام نب بْعك نبا نعو -  

 ةجرخأو كالا هححصو ؛  ٌينطقرادلا ةاور . يَلَع ناك نيد نع ُهعابوو هلام

 . ُهَلاَسْرِإ حجرو « ًالسْرُم دواد وُ

 نع) "قازرلا دبع هامس ؛ نمحرلا دبع همسا : (كلام نب بعك نبا نعو)

 هاور . و ردد ا لاو ذاعم ىلع رجح فل يبنلا نأ : هيب

 : (هلاسرإ حجرو « ًالسرم ' ادواد وبأ هجرخأو « "'مكاحلا هححصو . ينطقرادلا

 . «ماكحألا» يف 9 '"'عالطلا نبا لاقو 4 لصتملا نم حصأ لسرملا قحلا درع لاق

 )١( مدقت اميف باوجلا رظنا )رص؟١١7( .

 . (18/5) يقهيبلا دنعو « (۲۷۴/۳) مكاحلا دنع : فسوي نب ماشه هامس كلذكو )(

 . ملعأ هللاف ! ةيمستلا هذه اهيف سيلو « قازرلادبع ةياور اذه جرخأ دقو

 . يبهذلا هقفاوو « نيخيشلا طرش ىلع (؟)

 )٤( (؟؟5ص) «صيخلتلا» ىف هدّيق امك « «ليسارملا» يف : يأ .

 )١( قي يبنلا ماكحأ» هل« يكلاملا يبطرقلا جرفلا نب دمحم وه : عالطلا نبا ' )5 5١0 - ٤۹۷( .
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 كلام نب بعك ثيدح 8 رجحلاو سيلفتلا باب 5 عويبلا باتك

سس كا اخس ااا
 سس 

 اي : اولاقف  مهقوقح عابسأ ةسمخ هئامرغل لعجو « عست ةنس يف كلذ ناك

 . «ليبس هيلإ مكل سيل» : لاقف ءانل هعب !هللا لوسر

 نيج يبنلا نأ دازو « يدقاولا قيرط نم '"يقهيبلا هجرخأو

 هيجل قتلا ىلإ
 هعيبيو « هلام يف فرصتلا نيدملا ىلع مكاحلا رجحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . هثامرغ ءاضقل هنع

 ردصت لاوقأب الإ متي ال لعف اذه نإف ؛ حيحص ريغ لعف ةياكح هنأب لوقلاو

 ؛ هئامرغ اهب يضقي ظافلأو « هلام اهب عيبي ظافلأو « هفرصت اهب رجحي قا

 : ثيدح لثم لعفلا ةياكح امنإ « لعف ةياكح هنإ : لاقي ال ةباثملا هذهب ناك امو

 . ىفخي ال امك ‹ مهلاعن اوعلخف هلعن علخ

 قرغتسي مل نم هب قحلي لهف « نيدلاب اقرغتسم ناك هلام نأ ثيدحلا رهاظ

 . كلذ يف ءاملعلا فلتخا ؟لطم اذإ دجاولاك هنع عيبلاو رجحلا ىف هلام

 هنأل هلام عابيو هيلع رجحيف هب قحلي هنإ : يعفاشلاو ةيوداهلا روهمج لاقف

 . نيدلا ءاضقب ةعراسملا مدع وهو ؛ كلذل يضتقملا لصح دق

 عابي الو « هيلع رجحي الف ؛ هب قحلي ال هنإ : ةيفنحلاو ىلع نب ديز لاقو

 ئرما لام لحي ال هنإ» : ثيدحل هنيد ىضقي ىتح « هسبح بجي لب ؛ هنع

 )١( مكاحلا قيرط نم وهو « (50/5) «هننس» ىف )775/7( .
we 

 . (588 - )٥۸۷/۳ دعس نبا هنعو ‹ كورتم يدقاولاو
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 ا و اا ا ا ا ت  ئ كلام نب بعك ثيدح ۔ ۷ رجحلاو سيلفتلا باب ۔ < عويبلا باتك - ٠

 4 ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ# : ىلاعت هلوقلو . "«هسفن نم ةبيطب الإ ملسم

 | 8 الو ‹ هسفن نم ةبيط ريغ نم لاملا جارخإ عيبلاو رجحلا ىضتقمو « [؟9 : ءاسنلا]

 نأل ؛ متي ال « ذاعم ثيدحب اصصخ ناماع ةيآلاو ثيدحلا نأب هنع ناوجلاو

 دجاولا وهو « هريغ يف مالكلاو « هنيدب هلام قرغتسملا يف الإ سيل ذاعم ثيدح

 ظ . لطاملا

 هنيد قرغتسا نم ىلع دجاولا لطاملا سايقب اصصخ امهْنِإ : لاقي نأ ىلوألاف
 سايقلا ضوهن مدع ىفخي ال هنأ الإ « هلام

 رجحي هنأ ىلع ليلد « «هتبوقعو هضرع لحُي دجاولا يل» : ثيدح يف معن

 د اهريسفتو . ةبوقعلا موهفم تحت لخاد هنإف ؛ هلام هنع عابيو هيلع

 . هلئاق نم يأر درجم

 هنأ الإ ؛ هب ًاعوفرم همع نع ىشاقرلا ةرح ىبأ نع ىلعي وبأ هجرخأ ؛ حيحص ثيدح )١(
 : يمثيهلا لاق . «هنم سفن بيطب االإ» : لاق

 . (نيعم هفعضو « دواد وبأ هقثو ؛ رج وبأوا

 530 يف ىناربطلاو E 4 < يقهيبلاو 4 . ينطقرادل 4 هيباتك يف يواحطلا

151211111 
 ئرمال لحي ال : ظفلب ًاعوفرم يدعاسلا ديمح نأ ثيدح نم (47ه/ه)؛دمحأ هجرخأو

 . حيحص هدنسو . (ةقح ريعب هيخأ لام ذخأي نأ
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 اجا اللااااللاا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همكحك ةنيهج عفيسأ يف رمع مكح دقو . اذه

 بئارغ» يف ينطقرادلا هاورو « عطقنم دنسب «أطوملا» يف "كلام جرخأف « ذاعم ىف

 : لصتم دانسإب «كلام

 قبسيف ريسملا عرسيف « اهيف يلاغيف لحاورلا يرتشي ناك ةنيهج نم الجر نأ

 نهفات نفللا هب طاحأ : يأ _ "هب نيد دقو حبصأف اضرعم نادا هنأ الإ : هيفو

 نإف ؛ نيدلاو مكايإو . هئامرغ نيب هلام مسقنف « ةادغلاب انتأيلف « نيد هيلع هل ناك

 ؛ نيد هيلعو دُحَأ يف هوبأ لتق امل هنأ يهو « هيبأ ءامرغ عم رباج ةصق امأو

 : لاق ‹ مهقوقح ىف ءامرغلا دتشاف

 ملف « اوبأف « يبأ اوللحيو « يطئاح رمث اولبقي نأ مهلأسف ٠ هك ىبنلا كيتا

 نع فالد نب نمحرلادبع نب رمع نع (49/5) «هننس) يف ىقهيبلا هنعو «(؟575/5) )١(

 ظ 000
 ىلع !ذه ينطقرادلا حجرو . رمع نع ثراحلا نب لالب ركذب هجولا اذه نم ىنطقرادلا هلصوو

 . (558) «صيخلتلا» ىف ظفاحلا هرقأو « عطقنملا

 نبا نبا هدروأ ءهرمع هنباو ‹ هركذ نم دجأ مل ؛ فالد نب ةيطع نبا وه : اذه نمحرلادبعو

 . ًاحرج هيف ركذي ملو « (111/1/5) متاح

 . صصخل اب مهنيب هلام مسقن : لاقو

 . (رشانلا) . لادلاب ال ءارلاب ؛ نير : اهلعجف هللا همحر خيشلا اهححص (۲)
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 كلام نب بعك ثيدح 8١ رجحلاو سيلفتلا باب - 5 عويبلا باتك - ٠

 : يبنلا مهطعي
 نم انل يقبو مهتيضقف اهتذذجف « ةكربلاب هرمث يف اعدو « لخنلا يف فاطف

 . ًالطم دعي ال اهنم نكمتلاو ةلغلا راظتنا نأ ىلع ًاليلد اهيف نإف « اهرمث

 ْذِإ ؛ هتدم تلاط نإو « هلخد ىلإ رظني لخد هل ناك ْنَم نأ اهنم ذخؤيو : ليق

 رظني ال هل لمد ال نمو « يمدآلا قحس يف ة ةريصققلاو ةليوطلا ةدملا نيب قرف ال

 . نيدلا لهأل هلام مكاحلا عيبيو

 ملو : ىعفاشلا هب لاقف « فرصت ءوسو هفسل غلابلا ىلع رجحلا اًمأو « معن ظ

 : «ىربكلا ننسلا» يف : يقهيبلا هل بوبو ةفينح وبأ الو « ىلع نب ديز هب لقي

 : "اهدئسب هيف ركذو « هفسلاب نيغلابلا ىلع رجحلا باب

 نامثعو ىلع ٌمهف « مهرد فلأ ةئامتسب ًاضرأ ىرتشا رفعج نب هللا دبع نأ
 ا صراع نجا ىرعشا ام: لافقريبزلا تيقلق: لاق هيلع ارخجي نأ

 ‹ كتكراشل الام يدنع نأ ول : لاق ؛ رجحلا هللا دبع هل ركذف : لاق ! تيرتشا

 امهو نامثعو ىلع امهاتأف . ككيرش انأف : لاق « لالا فصن كضرقأ ينإف : لاق

 آ حبصأ نيح انيلع ادغف . «كيلع اودغنس» : لاقو < يطئاح 0

 رفعج نب هللا دبع نأ : هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نيقيرط نم (11/7) هجرخأ )١(
 ظ . . ىرتشا

 . هل ىرخألا ةياورلاو ؛ حيحص دنس اذهو

 . ًامهرد نيتسب ةخبس ىرتشا هنأ : هيفو « هوحن ىرخأ قيرط نم «لاومألا» يف ديبع وبأ هاورو
 | لعب: ىل انآ یر ام امتع لاف

 . ةيناثلا ةياورلا (197 - ۱۹۱/۲) يعفاشلا دنعو ؛ )۲٤۲۹( «صيخلتلا» يف هركذ
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 كلام نب بعك ثيدح - A1¥Y رجحلاو سيلفتلا باب ؟ ظ عويبلا باتك ۔۷

 رح نيا هلاك ىلع ا لآ ارك ذف ؟ناضوارت ام : الاق . 'ناضوارتي

 يفو « هكيرش ينإف : لاق « يرمعل ال : الاق ؟هكيرش انأ لجر ىلع نارجحتأ : لاق

 !؟ريبزلا هيف هكيرش عيب يف لجر ىلع رجحأ فيك : نامثع لاق ةياور

 رجحلا ناك ول ريبزلاو « هاري وهو الإ « رجحلا بلطي ال ئلعف : ىعفاشلا لاق

 مث ءرجحلا فرعي مهلك لب ؛ نامثع كلذكو « غلاب ىلع رجحي ال : لاقل ًالطاب

 نم كلذ ريغو « اهيلع رجحلا ريبزلا نب هللا ليغ ةدارإو :ةشتاغ قي نجع قاس

 . فلسلا لاعفأ نم ةلدألا

 هيفسلا ناف ؛ لاملا ةعاضإ نع يهنلا وهو « حيحصلا ثيدحل اب هل لدتسيو

 . هنع هرجحب هيلع راكنإلا بجيف « هفرصت ءوسب هعيضي

 درجمب الو « نسلا ولع ولع درج متيلا مكح هنع عطقني ال ريغصلاو : يوونلا لاق

 . هلامو هنيد يف دشرلا هنم رهظي نأ دب ال لب ؛ غولبلا

 نإو « هيلإ هلام ميلست بجي ةنس نيرشعو ًاسمخ غلب اذإ : ةفينح وبأ لاقو

 . طباض ريغ ناك

 : «سوماقلا» ىف . ثيدحلا نابذاجتي : يأ )۱(

 «. .. كدنع تسيل ةعلسلاب لجرلا فصاوت نأ : رثألا يف ةهوركملا ةضوارملاو . هاراد : هضوار»

 وو
 ؟؟5//1) «دنسملا»و « (4 ١٠5/٠١ ) اضيأ يراخبلا دنع وهو . (5؟ )5١/5 يقهيبلا : ىنعي

 هللادبع نأ : لا - اهمال ةشئاع يأ نبا وهو - لی نب و قی نم ۰

۳ 



 :. :١ رمع نبا ثيدح -۔-۸ رجحلاو سيلفتلا باب ٦ عويبلا باتك - ٠

A1۸موب وي هك يبنلا ىلع تضرُع : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو -  
 ساس ر

 م مد

 ! هب EE عبرا نبا انأو دحأ

 مَ : يقلل ةياور يفوح م . ينج ةَ ضع سن نبا
 ص يا رم ےس

 . ةميزخ نبا احح صو . تغلب ينري ملو « ينزجي

 ,دحأ مَ و يتلا ىلع تضع لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَو)

 نبا انأو قدنخلا موي هيلع تضر « ينزجُب مَ هنس ةرسشع عبرا نب ان انو
 رص ےس

 ملف : "يقهيبلل ةياور يفو « هيلع قفتم . اينّراجأف ةتس ةرشَع سْمخ
e 

 1 قدنخلا موي هيلع تضرغعو « ينْزجُي ۾

 ار يل رس رس

 . (ةميرخ نبا اهححضو . تغلب ينري ملو , ينزجي

 , هتافرصت ذفنت ال ةنس ةرشع سمخ غلبي مل نَّم نأ انه ثيدحلا ركذ هجو

 . هريعو عيب نم

 : لاقو

 . «تغلب ينري ملو : هلوق وهو ؛ بیرغ فرح ثيدحلا اذه يف : دعاص نبا لاق»

 ةعامج نع  نيخيشلاك  هجرخأ دق ىقهيبلا نأل ؛ يدنع ةركنم وأ ةذاش ةدايز يهو : تلق

 . اهنود هب هللاديبع نع ثاقثلا نم

 ‹ سلدم جيرج نبا نأل ؛ ةركنم يهف الإو ؛ هللاديبع نم اهعمس جيرج نبا ناك نإ ةذاش يهف

 ! هنعنع دقو

 ااا ده غ ىذا نأ هيف « رخآ ثيدح )٥٥۸/۳( «كردتسملا» ىف : ( هيبنت)

 : «بيرقتلا» ىف اهك مهو امر قودص باوج نب صوحألا رحل ؛ تأقث هلاجرو
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 0 ںی ب ةرقلا ةيطع ثيدح 66484 أو سيلقتلا ناب 5 ہلا ںاتک ۔ ۷

 باجيإ يف ؛ نيلتاقتملا لاجرلا مكح يل لعجي مل : ينزجي مل : هلوق ىنعمو
 . هعم يجورخو « ىلع داهجلا

 جورخلا يف هل نذؤيو « داهجلا هيلع بجي نميف ينآر : يأ ؛ ينزاجأف : هلوقو

 هل اغلاب ًافلكم راص « ةنس ةرشع سمخ لمكتسا نم نأ ىلع ليلد هيفو ؛ هيلإ
 . تغلب ينري ملو : هلوق هل لديو . الف اهنود ناك نّمو « لاجرلا ماكحأ

 يف نذإلا نإ : الئاق « نيرخأتملا ضعب غولبلا ىلع هب لالدتسالا يف شقانو

 هنأ ىلع ليلد هدر يف هل سيلف ؛ ةيلهألاو ةدالجلا ىلع رودي برحلل جورخلا

 . ةجحب سيل رمع نبا مهفَو « غولبلا مدع لجأل

 او اب فرعأ يباحصلاو « ديعب لامتحا وهو : تلق

 هدري سمخ ةنس اهنأب لوقلاو « عبرأ ةنس تناك قدنخلا نأ ىلع ليلد هيفو

 . ثالث ةنس تناك ًادحأ نأ اوعمجأ مهنألو « ثيدحلا اذه

 لل يبنلا ىلع اًنْضرُع : لاق ُهْنَع هللا يضر يظَرَقلا ةّيَطَع نعو 4
2 

 يسر هذ مَ

 !الف ؛ هيف ام تفرع دق ذإو ! هدنس حص (تغلب ينري ملو) : هلوق نأ ول مّلسم اذهو : تلق (۱)

 لع هللا لوسر ناك : لاق بدنج نب ةرمس ثيدح هيلإ راشملا ضعبلا بهذ ام ديؤي امو

 ًامالغ قحلاف « ًاماع تضرُعو : لاق . مهنم كردأ نم قحليف « ماع لك يف راصنألا ناملغ ضرعي
 ؛ «هغراصف» : لاق ! هتعرصل هتعراص ولو « ینتددرو هتقحلا دقل ! هللا لوسر اب ::كتلقفا» يتدرو

 . (50/7) «كردتسملا» يف وهو . حيحص هدنسو ؛ (۲۲/۹) يقهيبلا هجرخأ
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 8٠١ رجحلاو سيلفتلا باب ٦ عويبلا باتك ۷
 ا ت یس ےہ ی

 ر
 : لاقو « مكاحلاو َناّبح نبا هَحَّحّصو « ةعبرألا هاَوَر . يليبّس يلخف « تبني ص رس وہ

 . نيخيشلا طش ىلع

 ىنب ىلإ ةبسن ؛ ءارف فاقلا مضب : (هنع هللا يضر يظرقلا ةيطع نعو)

 مل نمو « لتق تبنأ نم ناكف « ةظيرق موي لِي يبنلا ىلع انضرع : لاق) ةظيرق
 "ألا هارد قليبس ىلحت ٠ ت هل نع تكفا« ةليمس ىلع كلت

 الإ لاق امك وهو : (نيخيشلا طرش ىلع : لاقو  مكاحلاو نابح نبا هححصو

 . ةيطعل اجرخي مل امهنأ

 تبنأ نم ىلع يرجتف غولبلا تابنإلاب لصحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . عامجإ هلعلو . نيفلكملا ماكحأ

 م هللا لوسر نأ : هدح نع هيبأ نع ٍبْيَعَش نب ورمع نعو -

 ظ . «اهجْؤَز نذإب الإ ٌةّيطَع ةأرمال زوجي ال»

 اور . «اهَتَمْصع اهُجْوَز َكلَم اذإ اهلاَم يف رمأ ةأّرملل ُزوُجي ال» : ظْفَل يفو

 مكاحلا هَححصَو ؛ يذمرتلا الإ . «ننّسلا» E ا

 دج ْنَع هيب ْنَع ِبْيَعش نب ورع ْنَعَو) ال» : لاق ب هللا لوسر نأ:

 ١ «اهجوز نذإب الإ َةَّيِطَع ةأرمال زوجي

 ؛ (۱۲۳/۲) مكاحلا لاق امك« 2 ىلع حيحص هدنسو . )۳۸۳/٤( دمحأ اذكو )١(

 : ةياور يف دازو ‹ «يبسلاب ينقحلأو» : دازو

 . ىرخأ قرط هدنع هلو ؛ (58/ه) ًاضيأ يقهيبلا هاورو . «مكرهظأ نيب اذ انأ اهف»

 . ىلوألا قيرطلا نم ٠١( 45) دوراجلا نبا هاورو
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 قراخم نب ةصيبق ثيدح _ ۲١ رجحلاو سيلفتلا باب 5 عويبلا باتك ۷

 هور . (اهتمصع e اهلام يف رمأ ةأرملل ُروُجي ال : ا

 2 ضل س ص

 ("ةكاحلا هححصو ؛ ىدمرتلا الإ (ننسلا» تاتا

 س ةباطتساو ةرشعلا نسح ىلع رثك ألا هلمح : يباطخلا لاق

 ‹ (نقدصت) : ءاسنلل لاق هنأ ولي يبنلا نع تبث تبث دقو « ةديشرلا ريغ ىلع

 نذإ ريغب ةيطع هذهو « هئادرب هاقلتي لالبو « متاخلاو طرقلا يقلت ةأرملا تلعجف

 ملو « ةنسلاو باتكلا تاموهفمب نيلدتسم روهمجلا بهذم اذهو . ىهتنا « جوزلا

 اذإ اهلام نع ةروجحم ةأرملا نإ : لاقف « سواط الإ ثيدحلا ىنعم ىلإ بهذي
 . جوزلا هيف اهل نذأ اميف الإ ء ةجوزم تناك

 ""ثلثلا نم اهفرصت نأ ىلإ كلام بهذو

 رإ» 2 ْ : قلو هللا لور لاق : لاق هنع هللا يضر قراخُم نب ةصيبق نعو -

 ىتح لاما هَل ْتلَحَفةَلاَمَح لَمَحَت لُجر : ةثالث دحأل الإ ُلحت ال هلأ

 . ةلأنملا هَل تْلح هلام تَحاتجا ةحئاج ُةنباَصأ ل جرو «كِسْمُي مث , اهّبيصُي

 يوذ نم ةَنالَث لوُقَي ىح « ةا ُهَْباَصَأ لُجَرَو شبع نم ًاماوق بيصُي ىَّنح

 . ملسم هاور «ةلأسملا هَل تَّلَحَف ةقاف ًانالف تَباَصَأ دق : همْوَق نم اجحلا

 بيعش نب ورمع) يف فورعملا فالخلل ؛ طقف نسح وه اغإو ! (47/؟) يبهذلا هقفاوو )١(

 . (هدج نع هيبأ نع
 . نالوهجم نالجر هيفو ؛ يواحطلاو هجام نبا هجرخأ . كلام نب بعك ثيدح نم دهاش هلو

 اغا حراشلا هلقن يذلا هلوق دعب )١1914/5(  «ملاعملا» يف يباطخلا لاقو (۲)

 . «جوزلا نذأي ىتح كلذ نم تلعف ام دري : لاق سنأ نب كلام نأ الإ»

۷ 



 كم طي دس لل دس ا دل سا د

 نبا) ةلمهم داصف ةيتحت ةانثمف ةدحومف فاقلا حتفب : (ةصيبق نعو)

 لاق : لاق) ةروسكم ءارف ةمجعم ءاخف ميما مضب : (هنع هللا يضر قراخم
 : (ةلاّمَح لمحت "'لُجَر ةثالث دحأل الإ لحت ال ةَلأسَملا ّنإ» : لي هللا لوسر
 مث ٠ :اهّبيِصُي ىّبَح « ُهَلأَسمْلا هَل تّلَحَف) "لا فينو a داما حبب

 ىَّتح « لأسم هَل َتْلَحَف ُهَلاَم ْتَحاَتْجا "حت ةحئاج هتباصأ لجرو « ك
 يوَذ نم ةثالث لوقَي ىتح ٠ "قاف ُهقبَصَأ لجَرو « شبع نم اماوق بيصُي
 : (ملسم هاور . «ةلأسملا هل تلحف ة ةقاف ًانالُق َتَباَصَأ دق : نزل ڪن

 لجرلا نأ انه هتداعإ لعلو ء تاقدصلا ةمسق باب يف ”هظفلب مدقت دقف -
 ؛ هيلع رجحلا يف سلفملا مكح هل نوكي الف ؛ نيد همزل دق ةلامح لمحت يذلا
 مل اذإ دعاوقلا ىلع ميقتسي اذهو « هنيد يضقيف سانلا لأسي ىتح « كرتي لب

 . . لالا كلذ نمض دق نكي

0 

 مره

2 

 ابين

 . ًاينغ ولو : يأ (۱)

 . > . نيدلا وهو (۲)
 . «بيغرت» . هوحنو لاتقلا مهنيب عفتريل ؛ هلام يف نيتئف نيب حلصملا هلمحتي ام وه : ليقو

 . ةفآلا (۳)

 ظ . ةجاح (84)

 . «(ًاتحس هبحاص هلكأي تحس ! ةصيبق اي ةلأسملا نم نهاوس امف» : كانه همامتو (5)
 هنم دجي ال رمأ يف وأ ء ناطلس اذ لأسي نأ الإ. . حودك لئاسملا امنإ» : ةرمس ثيدح يفو
 . حيحص دنسب يواحطلاو ٠ يذمرتلاو < يئاسنلاو « دواد وبأ . ادب

۱ €۸ 



 فوع نب ورمع ثيدح - ۲۳ حلصلا باب ٠ عويبلا باتك -۷
 ريمي تت تت ات ا

 حلصلا باب -۷
 نيب حلصلاو «رفاكلا عم ملسملا حلص : ًاماسقأ حلصلا ءاملعلا مسق دق

 حلصلاو ‹ نييضاقتملا نيب حلصلاو ‹ ةلداعلاو ةيغابلا ةئفلا نيب حلصلاو ١ نيجوزلا

 كالمألا يف تعقو اذإ ةموصخلا عطقل حلصلاو « لام ىلع وفعلاك حارجلا يف

 . حلصلا باب يف ءاهقفلا هركذي يذلا وهو « انه دارملا وه مسقلا اذهو « قوقحلاو

  AYYلاق قالي هللا َلوُسَر نأ : هنع هللا يضَر ينل فْوَع نب وِرْمَع نع :

 ؛ًاماَرَح َلَحَأ وأ «ًالالَح مّرَح احلم الإ يملا نيب رئاج ُحْلُصلا»

 اور . «امارح َّلَحأ وأ « ًالالَح َمّرَح ًاطْرَش الإ ْمِهطوُرَش ىلع نوملسملاو

 ورْمَع نب هللا دّبَع نب ريثك ةياور نم هنأل ؛ ِهْيَلَع اوركنأو « هحَحّصَو ُيَذمْرَلا

 َناّبح ْنْبا ُهَحَّحّص دقو . هقرط ةرثكب ُهَربَتعا ُهنأكو . فيض وهو «بفْوَع نن
 ريت © 2

 . هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدَح نم

 : لاق لكي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ينزملا فوع نبورمع نع)

 ؛ اماَرَح لَحأ وأ « الالَح ٌمرَح احلص الإ "'َنيملْنُمْلا َنْيَب ٌرئاَج ٌحلُصلا»

 مرح أطّوش الإ مهطورش ىلع) «نونمؤملاو» : دواد يبأ ظفل يفو : (َنوملْسُملاو

 نم هنأل ؛ هيلع اوركنأو هح ضو يذمرتلا هاور. (اماَرَح لَحأ وأ . الالح

 . يعفاشلا هبذك : (""فيعض وهو « فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك ةياور

 . بلاغلا جرخم جرخ )١(
 . «بذكلا ىلإ هبسن نم مهنم» : «بيرقتلا» ىف ظفاحلا داز (۲)

 ! «أدج فيعض» : (؟8١/ه) ىناكوشلا لاق امك  لوقي نأ فلؤملاب ىلوألا ناك كلذلو
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 فوع نب ورمع ثيدح 575 حلصلا باب ۷ عويبلا باتك ١١
 س ل ي9©بٍب9ٍببيب؟ب؟بسس سجس ب77 _7اك 2 ئمتأٌح

 ةخسن هدج نع هيبأ نع هل : نابح نبا نع : «نازيملا» يفو « دمحأ هكرتو

 فنصملا رذتعاو « بذكلا ناكرأ نم نكر وه : دواد وبأو يعفاشلا لاقو « ةعوضوم

 نم نابح نبا هححص دقو « هقرط ةرثكب هربتعا هنأكو) : هلوقب يذمرتلا نع

 . (("هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح

 نالا ةف

 : هلوقل ؛ ةاضارملا هيف طورشم هعضو نأ وهو ؛ حلصلا ماكحأ يف : :ىلوالا

 زئاج وهو « مصخلا هب ضري مل نإو « هب ىضقُي مزال مكحب سيل هنأ : يأ ؛ «زئاج»

 صخ اغإو  مهنيب حلصلا ماكحأ ربتعتف «رافكلا نم نيملسملا ريغ نيب ًاضيأ

 . باتكلاو ةنسلا ماكحأل نوداقنملا « باطخلا يف نوربتعملا مهنأل ؛ ركذلاب نوملسملا

 امارس لجأ اهل الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلا» :- )١144( نابح نبا دنع - هظفلو )١(
 . «ًالالح مّرح وأ

 e i (4/۲) مكاحلاو . (ةيضقألا) يف دواد وبأ هاور كلذكو
 00 مهطورش ىلع نوملسملا»

 . هنم ىلوألا ةلمجلا )۳/١( دي 2 (5/؟) دمحألو

 : لاقو . ًاعوفرم ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط نم (00/؟) ًاضيأ مكاحلاو « (00) ينطقرادلا هاورو

 يبهذلا هدرو ! «ةقث وهو « يصيصملا نيسحلا نب هللادبعب فورعم وهو ؛ امهطرش ىلع حيحصا»
 ( : هلوقب

 . «ثيدحلا قرسي : نابح نبا لاق : تلق»

 . اهدحأ اذه ؛ اهدانسإ بلقو « اهقرس ًارابخأ «ناسللا» ىف ظفاحلا هل قاسو

 امك ‹ نسحلا ةجرد ىلإ اهب ىقتري « امهريغو ؛ مكاحلاو « ينطقرادلا 55 دهاوش ثيدحللو

 - امهريغو دواد ی ىبأو نابح نبا دنع - هدنس نإف ؛ عملا لب ؛ )5١5/6( يناكوشلا لاق

 . هتاذل نسح



 فوع نب ورمع ثيدح - حلصلا باب عويبلا باتك -۷
 كي ل ا ا لے لااا ےہ

 . هدعب وأ « مصخلل قحلا حاضتا لبق ناك ءاوس حلصلا ةحص مومع هرهاظو

 ام ريبزلل نابأ دق نكي مل هِي هنإف ؛ يراصنألاو ريبزلا ةصق لوألل لديو

 لبقي مل املف « حالصإلا ةهج ىلع هقحتسي ام ضعب ذخأي نأ هرمأو « هقحتسا

 0 نل هللا لوسر نابأ « قحلا بلطو حلصلا يراصنألا

 . حراشلا لاق اذك

 توكس عم حلصلا نم لب ؛راكنإلا عم حلصلا نم سيل اذه نأ تباشلاو

 يذلا قحلاب ًالاع نكي ملريبزلا نأل كلذو « ةلقتسم ةلأسم ىهو « هيلع ىعدملا

 . ايقسلا ردق يف عيرشتلا لوأ اذه لب ؛ حلصلاب هعادي ىتح « هل

 امّنِإف ؛ مصخلل قحلا ةنابإ دعب اًمأو «اذكه الإ حلصلا نوكي ال هنأ قيقحتلاو

 . قحتسي ام ضعب همصخل كرتي نأ قحلا بحاص نم بلطي

 يف فلاخو « ةفينح وبأو دمحأو كلام بهذ ؛راكنإلا ىلع حلصلا زاوج ىلإو

 ‹ هتحص مدع ىنعمو « راكنإلا عم حلصلا حصي ال : اولاقو « ىعفاشلاو ةيوداهلا كلذ

 وأ . انيع ٌرخآ هيلع يعدي ثيح كلذو « حلاصملا راكنإ عم مصخلا لام بيطي ال هنأ

 ؛ هل بيطي ال يقابلا نإف ؛ همصخ راكنإ عم نيدلا وأ « نيعلا ضعبب حلاصيف « ًانيد
 ئرما لام لحي ال» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل هميلست هيلع بجي لب

 1 . [19 : ءاسنلا] (ضارت نع# : ىلاعت هلوقو ‹ «هسفن نم ةبيطب الإ ؛ ملسم

SG OT 
 يقب ام هل لحيف ‹ ةضواعملا دقع مكح ىف .

 )١( ؟ا//5) «يراخبلا» رظنا - ۲۸( .



 فوع نب ورمع ثيدح 82 حلصلا باب عويبلا باتك - ٠
 اخ ل ا ا ا ا ا ا ضس جججل

 هل زاج « همصخ دنع ًاقح هل نأ ملعي يعدملا ناك نإ : لاقي نأ ىلوألا : تلق
 . اركنم همصخ ناك نإو « هيلع حلوص ام ضبق

 . هب حلوص ام ذخأو ىوعدلا هيلع مرحي هنإف « الطاب يعدي ناك نإو

 يلب بوب RN سس اا ب داو

 . هيلع هب حلوص ام ميلست
 عفد يف هلام نم ءزج ءاطعإ هلزاج « قح هدنع سيل هنأ ملعي ناك نإو

 : لاقي الف ؛ ةلدألا عمتجت اذهبو « هذخأ يعدملا ىلع مّرحو « هتيذأو مرغ راجش
 . هيف لصفي لب ؛ قالطإلا ىلع حصي هنأ الو « حصي ال راكنإلا ىلع حلصلا

 نوتباث : يأ ٤ «مهطورش ىلع نوملسملاو» : هلوق اهدافأ ام : ةيناثلا ةلأسملا

 ةلالد  نايإلا وأ مالسإلاب مهفصوو ىلعب هتيدعت يفو « اهدنع نوفقاو اهيلع

 اذإ ء طرشلا موزل ىلع ةلالد هيفو « مهطورشب نولخي ال مهنأو , مهتبترم ولع ىلع
 . ثيدحلا ىف هانثتسا ام الإ . ملسملا هطرش

 همكح مزليو . حصي ام اهنم ؛ ميساقتو طورشلا يف ليصافت نيعرفمللو

 كلانه يهو « دقعلا داسف هنم مزليو حضي ام اهنمو « مزلي الو « حصي ال ام اهنمو
 . تابسانمو للعب ةطوسبم

 . ةفورعم ةريثك ليصافت طورشلا باتك يف يراخبللو

 . ةمألا أطي ال نأ عئابلا طارتش هاك كلذو : e هلوقو

 اهأطو هيلع هللا مرح يتلا ةَمألا ءطو طرتشي ر نأ لثم : (امارح لحأ وأ»

 ؟ ١6



 ةريره يبأ ثيدح حلصلا باب ٠ عويبلا باتك -۷

e 

 راج عن ال» : لاق ف يبنلا ٺ هنع هللا يضر َةرْيَرْه يبأ نعو AYY ٠ نأ

 اهْنَع مكاَرأ يل ام: هريره وأ لومي مث ؛ «هرا دج يف َةَبشَح زري ذأ هاج

 . ِهْيَلَع قفتُم . مكفاتكأ نيب اهب َنّيمْرأل « هللاو !؟َنيضرْعُم

 ىو (عنمي ال» : ل اق غي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : دارفإلاب : (ةّبشَح َررْغَي نأ ُهَراَج ٌراج) يهنلا ىلع مزجلاو « ربخلا ىلع عفرلاب

 مكارأ يل ام : ةريره وبأ لوقي مث ؛ «هرادج يف) عمجلاب «هبشُخ» : ظفل يفو

 قفتم) فتك عمج ءاتلاب : (مكفاتكأ نيب اهب نّيمرأل « هللاو !؟نيضرْعُم اهنع

 . مهسوؤر اوسكنف : !"ادواد يبأل ظفل يفو : (هيلع

 اذهو « نوبطاخلا دارملاو « مهسوؤر اوأطأطف : كلذب مهثدح نيح "دمحألو

 ؛ اهيف هفلختسي ناك هنإف ؛ ناورم نمز يف ةنيدملا ىلع هترامإ مايأ ةريره وبأ هلاق

 "دمحأ ىور دقو « ةباحصب اوسيلو كلذب نولهاج مهنأ زوجي نمم نوبطاختناف

 ةبشخ عضي نأ لجرللو « رارض الو ررض ال» : سابع نبا ثيدح نم قازرلادبعو

 . (هراج طئاح يف

 نأ هراج مكدحأ نذأتسا اذإ» : ظفلب )١40/5( دمحأو « (يبلحلا - ۲۸۳/۲) «هننس» يف 01(

 . مهسوؤر : : دواد يب أ دنع سيلو ‹ امهطرش ىلع امهدانسإو « «هعنمي الف . هرادج يف ةبشخ زرغي

 . قازرلا دبع قيرط نم )۳۱۳/١( «دنسملا» يف (۲)

 : «بيرقتلا» يف لاقو . يئاسنلا لاق امك« ‹ كورتم وهو « يفعجلا ديزي نبا وهو  رباج هيفو

 . ىلوألا ةلمجلا هنم هجام نبا حرخأ هقيرط نمو ؛ «يضفار فيعض»

 نسال «هحرش)»و « «نيعبرألا» ىف امك « اضعب اهضعب يوقي ةددعتم قرط نم ةريثك دهاوش هلو

 ١ . (۲۳۱ص) باتكلا يف ىتأيو . (۲۲۰ - ۲۱۹) بجر

\or 



5 4 

e -يضل ہہ يس سس بس ا ه_—  

 ىلع ةبشخ عضو نم هراج عني نأ راجلل سيل هنأ : ىلع ليلد هيف ثيدحلاو
 بهذ اذه ىلإو « هراجل تباث قح هنأل ؛ ربجأ « كلذ نع عنتما اذإ هنأو « هرادج

 . ثيدحلاب المع ؛ امهزيغو قاحسإو دمحأ ٠

 . ةباحصلا روفو مايأ يف رمع هب ىضقو « ميدقلا يف يعفاشلا هيلإ بهذو >3

 ")كلام هاور اميف وهو « ةباحصلا نم دحأ هفلاخي مل رمع نإ : يعفاشلا لاقو

 اخ قويسنا لف نب دمحم هلام فخ نب كاحضلا نأ ص هدب
 , ىبأف « كلذ يف رمع هملكف « عنتماف « ةملسم نب دمحم ضرأ يف هيرجيف هل

 ك راع ولو دي نيو تاو لاف

 يرحل مايجي ويب ا ا

 . هضرأو هراج راد نم هب عافتنالا

 . نذأي مل نإف ؛ هراج نذإب الإ ةبشخ عضي نأ زوجي ال هنأ ىلإ نورخآ بهذو

 اذه عن« هسفن نم ةبيطب الإ ملسم ئرما لام لحي ال هنأ ةلدأ نأل : اولاق

 ةحيحصلا ننسلا يف دجن مل : يقهيبلا هلاق ام هنع بيجأو . هيزنتلل وهف « مكحلا

 ىلع يوارلا هلمح دقو ‹ اهصخي نأ ركني ال تامومع الإ « مكحلا اذه ضراعي ام

 : نيضرعم اهنع مكارأ يل ام : هلوق ليلدب دارملاب ملعأ وهو « مرحتلا نم هرهاظ
 .٠ مرحتلل كلذ نأ ىلع لاد « مهضارعإل راكنتسا هنإف

 : هرصتخا دقو <« حراشلا لاق امك < حيحص دنسب )۱۸/۲( «أطوملا» يف )1( ظ

١ 



 يدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح _ ٤ حلصلا باب ۷ عويبلا باتك ۷

 هب اولمعتو مكحلا اذه اولبقت مل نإ : مكفاتكأ نيب : هلوق ىنعم يباطخلا لاق

 . ةغلابملا كلذب دارأو : لاق « نيهراك مكباقر ىلع ةبشخلا : يأ ؛ اهنلعجأل نيضار

 مكنيب اهب رومأملا ةنسلا هذه : يأ ؛ اهب نيمرأل دارملا نأ ردابتي يذلاو : تلق

 . اهب مكيلع ةجحلا ةماقإو , اهمتك نع ًاجورخو « اهنم هتلمحت امل ًاغالب

 هللا 107 لاق: لاق هنع هللا يضر يدعاسلا ٍديمُح يبأ نعو 6

 نبا هاو . (هنم سفت ةبيط ريغب اصَع ذخأي ن ئرمال لحي ال» :

 . (امهيحيحص» يف ٌمكاحلاو نا َناّبح

 : قلو هللا لوّسر لاق : لاق هنع هللا يضر يدعاّسلا ديمح يبأ نعو)

 ناّبح نْبا ار م سفت ةبيط ريغب هيأ اصَع َدْخْأَي نأ ئرُمال لحي

 یا يف مكابلاو
 ال» : رمع ثيدح نم ناخيشلا جرخأ . هأنعم يف ةريتك ثيداحأ بابلا يفو

 نم يقهيبلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو « «هنذإ ريغب دحأ ةيشام دحأ نبلْخي

 ذخأي ال» : ظفلب "'هدج نع هيبأ نع« ديزي نب بئاسلا درب دل دبع ثيدح

 ادا الو ءابعال هيخأ عاتم مكدحأ

 ىلع رخآ ظفلب مدقتو ؛ حيحص دنسب )1١1١55( نأبح . نباو « (:؟ه/ه) دخلا اذکو ( ١(

 .(5١7١صض) ةيشاح

 . نابح ٠ يوي ا اا 1

 . لمتحم وهو ؛ يذمرتلا هلسحو <« )4/6( اش دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

\oo 



 د : : ظ : ىدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح ۔ ٤ حلصلا باپ ۔ ۷ عويبلا ںاتک ۔۷

 . ّلَق نإو , هسفن نم ةبيطب الإ ملسملا لام ميرحت ىلع ةلاد ثيداحألاو

 ثيدح بيقع ديمح ىبأ ثيدحل فنصملا داريإو « كلذ ىلع عقاو عامجإلاو

 امك « هيزنتلا ىلع لومحم هنأو « ةريره يبأ ثيدح ليوأت ىلإ ةراشإ « ةريره يب

 رذعت اذإ ليوأتلا ىلإ جاتحي اغإ هنأ هيلع دريو . ديدجلا يف يعفاشلا لوق وه
 ةلدألا كلتو « صاخ ةريره يبأ ثيدح نإف ؛ صيصختلاب نكم انه وهو « عمجلا

 . تفرع امك ةماع

 ماعطإو « ةعفشلاكو « ًاهرك ةاكزلا ذخأك ؛ ةريثك ءايشأ اهمومع نم جرخأ دقو

 اهجرخي ال ىتلا ةيلاملا قوقحلا نم ريثكو « ةجوزلاو رسعملا بيرقلا ةقفنو « رطضملا .

 عافتنا درجم هنأ ىلع « اهنم ةبشخلا زرغو « اهرك هنم ذخؤت اهنإف ؛ هاضرب كلالا
 ظ ظ ظ . ةيقاب نيعلاو

 هك ١



 نامّضلاو ةلاوحلا باب ۸

 ده نيد ا دنع يدق تدع ل حتفب ؛ ةلاوحلا

 . ةمذ ىلإ ةمذ

 عيب نع يهنلا نم جرخأو « هيف صخر نيدب نيد عيب يه له ؛ اوفلتخاو

 ؟ءافيتسا ىه وأ نيدلاب نيدلا

 3 لقتسم قافرإ دقع يه ليقو

 لاحم او « رثكألا دنع !"!لاحم او « فالخ الب ليحملا اضرو « اهظفل اهيف طرتشيو

 . مولعملا ءىشلا ىف نوكت نأو « تافصلا لثامتو « '''”ضعبلا دنع "هيلع

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يب ْنَع ٠

 قفتم . (ْعَبتيل ‹ ءىلم ىلع مكدَحأ عبتأ اذإاو ٠ ہلظ ”ىنَعلا ٌلطَم» : ملسو هلآو

ot 

 ےس

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع)

 )١( لاحم ميرغلاو « ليحم وهف ؛ هيلإ هنع هفرص : رخآ ىلع هنيدب ميرغلا لاحأ : نم مسا ‹

 . لاتحملا (۲)

 . كلام بهذم هلبق امو . )۲٤۲۸/۲( «ةيادبلا» ىف امك « دواد لاق هبو (*)

 ( ..ءىلملاو نيدملاو نئادلا )٤(



 ةريره ىبأ ثيدح - 6 نالا واتا عويبلا باتك ۷

E Eهيف نق تم نا  
 ريقفلا هلطم ىلوألابو : (ملظ) ' ”ينغلل ميرغلا لطم : يأ ؛ لوعفملا ىلإ ليقو
 ىلع ْمُكْدَحأ) ا ك اة ا اا ةو ةزفجلا و( ع
 : (ْعَبْتيلف) ائيلم راص : يأ ؛ لجرلا ولم : لاقي , ةزمهلاب ءالملا نم ذوخأم : (ءيلَم
 لتحيلف « ليحأ اذإ : يأ ؛ لوألاك لوهجملل ينبم ًاضيأ ةيقوفلا ةانثملا ناكسإب

 : ("'هيلع قفتم)
 . ينغلا نم لطملا ميرحت ىلع ثيدحلا لد

 برع رغم« واذا نحس اهريخأت: انه داركلاو+ ةنعفاذملا وه: .لطلاو
 . ءادألا ىلع رداق

 ىلع مرحي هنأ : -لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هنأ ريدقت ىلع  ىنعملاو

  .زجاعلا فالخب « هقاقحتسا دعب نيدلاب لطمي نأ رداقلا ينغلا

 يناكوشلا هعبتو «روهمجلل لوألا ازعو ‹ ليوأتلا اذه:(4//5539) ظفاحلا دعبتساو )١(

(/۰). 

 . لتحيلف « ليحأ : يأ (۲)

 : دمحم ىفطصم عبط « (نتملا) نم ةخسن ىف داز (۳)

 . «لتحيلف ؛ ليحأ نمو» : دمحأل ةياور يفو»

 . «لتحيلف « ءىلم ىلع ليحأ نمو . . . » : ظفللا اذهب (177/5) «دنسملا» يف وهو

 . (؟١:5ص) «صيخلتلا» يف ًاضيأ ظفاحلا اهححصو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدنس

 يبأ نع نيرخآ نيقيرطلو « قيرطلا هذه نم تاقثلا عيمجل اهتفلاخت ؛ يدنع ةذاش اهنكلو
 . «دوراجلا نبا ىقتنم دئاوز يف دوروملا ضوحلا» يف هتنيب امك « ةريره

 هم ١



 ةريره ىبأ ثيدح 6 نامضلاو ةلاوحلا باب ۸ عويبلا باتك ٠
 ع ا د س ا را ل ےہ ددا ال ا ا س ہے

 م ناك ولونع نيل ءافو بجي هنأ : يناثلا ريدقتلا ىلع هانعمو

 قح يفف « ينغلا قح يف كلذ ناك اذإو « هقح ريخأتل ًاببس هانغ نوكي الف

 . ىلوأ ريقفلا

 ‹ بابحتسالا ىلع روهمجلا هلمحو « ةلاحإلا لوبق بوجو ىلع رمألا لدو

 ؟!"'هرهاظ نع هفرص ىلع لماحلا ام يردأ الو

 قُسْفَي ةريبك لطملا نأ يف ثحبلا مدقتو « رهاظلا لهأ هلمح بوجولا ىلعو

 . هرركن الف ؛ هبحاص

 ثيدحلا هب رعشي يذلاو « ؟هنم دب ال وأ ٠ بلطلا لبق قسفي له اوفلتخا اغإو

 . هعم الإ نوكي ال لطملا نأل ؛ بلطلا نم دب ال هنأ

 . هدبع ةقفن يف ديسلاو « هتجوزل جوزلاك قح همزل نَم لك لطملا لمشيو

 نَمو « ملظلا يف لخدي ال ءادألا نع زجاعلا لطم نأ ةفلاخلا موهفمب ثيدحلا لدو

 . الطام زجاعلا ىمسي ال : لوقي « موهفملاب لوقي ال

 . مودعملاك هلام هنع بئاغلا ىنغلاو

 . رسوي ىتح « بلاطي ال رسعملا نأ اذه نم ذخؤيو

 . هزجعل ؛ ملاظب سيل هنأ ضرفلاو « ًالاظ ناكل هتذخاؤم تزاج ول : يعفاشلا لاق

 لاتحملل نكي مل« رقفل ؛ ميلستلا هيلع لاحلا ىلع رذعت اذإ « هنأ هنم ذحخؤيو

 «حتفلا» يف امك < رهاظلا لهأو «ريرج نبأو « روث وبأو « ةلبانحلا شكا لاق هرهاظبو (١)

)۷/6( . 
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 رباج ثيدح ۔ ٦ ظ نامضلاو ةلاوحلا باب ۸ عويبلا تاک ۷

 املف « ةدئاف ىنغلا طارتشال نكي مل« عيجرلا هل ناك ول هنأل ؛ ليحم ا ىلإ عوجرلا

 هنيد يف ضوع ولامك٠ هل عوجر ال ًالاقتنا لقتنا هنأ ملع« عراشلا هطرش

 . نيدلا بحاص دي يف ضوعلا فلت مث « ضوعب

 لهج اذإ اّمأو « نامضلاب ةلاوحلا اوهّبشو « رذعتلا دنع عجري : ةيفنحلا تلاقو

 .. "9عوجرلا هلف « ةلاوحلا لاح سالفإلا

A۸۲هاتلسغف «انم لجر يفوت : لاق ُهْنَع ىَلاَعَت هللا يضر رباج نعو ٦ 

 انْ مُلسو هلآو هيلع للا ىَلص هللا لوُسَر هب انت مث افك ُهانطْنَحَو

 . فرَصْناف « نارانيد : انلَقف « «؟ٌنْيَد هْيَلَعَأ» : لاق مث  ًأطخ اطَخَف ؟هّيلع ِىّلَصُت

 الر لاقف يلع ناَراَنيلا : َةَداَنَق وبأ لاقف « هانْيَتأف « ةداَتق وُبَأ اَمُهلَمَحَتَ

 هاور . هْيَلَع ىلِصَف ٠ معن: ا كيلا اس ر نل قحأ» :

 . مكاَحلاَو نابح نبا هَحَحَّصَو , يئاسنلاو دواد وأو ”يْحَأ

 هانطنحو هانلسغف ء انم لجر يفوت : لاق هنع ىلاعت هللا يضر رباج نعو)

 ؟هيلع يلصت : انلقف . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب انيتأ مث « هانفكو

 نع : يأ : (فرصناف « نارانيد : انلقف « «؟ُنْيَد ِهْيَلَعَأ» : لاق مث اطبخ اطخف .

 . يلع نارانيدلا : ةداتق وبأ لاقف « هانيتأف « ةداتق وبأ امهلمحتف) هيلع ةالصلا

 نومضمل دكؤم «ردصملا ىلع بوصنم : (مرغلا قحأ» : لي هللا لوسر لاقنف
 ئرتو) ًايرغ تنكو « كيلع تبثو « قحلا كيلع قح : يأ ؛ ىلع نارانيدلا : هلوق

 )١( «ةيادبلا» يف امك « روهمجلا بهذم «ةيفنحلا تلاقو» : هلوق لبق امو اذهو )۲٤۹/۲( ..

١1 



 رباج ثيدح ۔ ٦ نامضلاو ةلاوحلا باب ۸ عويبلا باتک ٠

 . يئاسنلاو دواد وبأو ""دمحأ هاور . هيلع ىلصف « معن : لاق « «؟تّيملا ايم

 . (مكاحلاو تابح نبا هححصو

 ةثالث : هثيدح يف نأ الإ « عوكألا نب ةملس ثيدح نم يراخبلا هجرخأو

 . ريناند

 يف نأ « نارانيد : هلوق نيبو هنيب عمجو « یناربطلاو دواد وبأ هجرخأ كلذكو

 نمو« رسكلا ربج « ةثالث : لاق ْنَمف « أرطشو نيرانيد اناك امهنأ باتكلا ثيدح

 . هاغلأ « نارانيد : لاق

 ربتعا « ةثالث : لاق نمف ؛ ًارانيد هتوم لبق ىضقف « ةثالث : لصألا ناك وأ

 . ىقابلا ربتعا « نارانيد : لاق نمو « نيدلا لصأ

 : ادیب ناك نو ناف امينأ لو

 تعنص ام» : لوقي « ةداتق ابأ يقل اذإ لعج لي هنأ : "مكاحلا ةياور يفو

 نآلا» : لاق « هللا لوسر اي امهتيضق : لاق نأ كلذ رخآ ناك ىّتح , «؟نارانيدلا

 . «هتدلح تدرب

 ىتأ اذإ يي هللا لويس ناك“ مالسلا هيلع ىلع ثيدح نم ينطقرادلا ىورو

 2 هححصو - هوحن - )0۸ - هال/؟) مكاحلاو 2 هل ظفللاو ج مم «دنسملا» نيف )1(

NSطا يح وانا  

 . رصتحم هنکلو « حيحصف « ١55 ١) نابح نباو ىئاسنلاو دواد ما كتف امأو

 « يناثلا ثيدحلا) «زئانجلا ماكحأ» رظنا . حيحص دنسب هسفن ةداتق يبأ ثيدح نم دهاش هلو
 ظ . 5١( ةلأسملا نم « ةعبارلا ةرقفلا نم



 رباج ثيدح 2 575 تامضلاو ةلاوحلا باب ۸ عويبلا باتك ۷

 هيلع : ليق نإف ؛ هنيد نع لأسيو « لجرلا لمع نم ءيش نع لأسي مل ةزانجب
 « ربكيل ماق املف « ةزانجب ىتأف « ىلص « نيد هيلع سيل : ليق نإو « فك « نيد
 اي ىلع امه : ىلع لاقف « هنع لدعف نارانيد : اولاقف « «؟نيد هيلع له» : لأس

 كفو « ًاريخ هللا كازج» : لاق مث ‹ هيلع ىلصف « امهنم ءيرب وهو « هللا لوسر

 . . "ثيدحلا «كناهر هللا

 عوجر الو ٠ تيملا نع ةلافكلا هذه ةحص ىلإ روهمجلا بهذ : لاطب نبا لاق

 تلا لام يف هل

 ‹ هيلع بجو نم ريغ بجاولا لمتحي نأ حصي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 . كلذ هعفني هنأو

 ةالصلا كرت ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هنإف ؛ نيدلا رمأ ةدش ىلع لديو

 5 ةيدأتلاب الإ طقسي ال نيدلاو « درت ال ةلوبقم هتعافشو « ةعافش اهنأل ؛ هيلع

 )١( هيلع تكسو« )۳14/6( «حتفلا» يف ظفاحلا هركذ اذكه !

 وفيه  نيعم نبا هيلع قلطأ لب « كورتم وهو « نالجع نب ءاطع ۔ (۳۰۸ص) ينطقرادلا دنع

 هللاديبع قيرظ نم هوحنب اه ينطقرادلا هاور» : (۳۸/۳) «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق نكل

 «ديعس ىبأ نع ةيطع نع يفاصولا !

 «صيخلتلا» یف لاق اذهلو نافيعض امهو : تلق )ص٠١؟( :

 «ىقهيبلا» رظنا ؛ «ةفيعض ديناسأب قرط نم ىقهيبلاو ىنطقرادلا هاور» )١/ )۷۳لاق هنإف ؛ -

 ا ( ( : - يفاصولا يف (

 (777ص) ىنطقرادلا دنع وهو . «أدج فيعض» .

IY 



 ةريره يبأ ثيدح 61 نامضلاو ةلاوحلا باب ۸ عويبلا باتك -۷

 مكاحلل دب ال لب ؛ ظفللا نم رهاظلاب ىفتكي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 هيلع نم ىعدا اذإ هنأو « تارارقإلاو دوقعلا ظافلأ ققحت نم قحلاب مازلإلا يف

Eعم  Rlهلع كاشي الاول اع  
 ىنعملا كلذ ديؤي امم« كلذ ىلع «تيملا امهنم ئربو» فطعو « ظفللا رهاظب

 ا
 ر

 لاردا لا لس لا كرخز هلع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو - 0 نأ :
 ري بدل كرت لهدا َلأْسَيَف ف « نیلا هيلع ‹ ىَفوَتْلا لُجَرلاِب یت وب ناک لسو

 ىلع اولص» : ل هّيلَع ىَلص  ءافَو كرت هنأ ثخ نإف ؛ «؟ءاَّضق

 ؛ مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انأ» : نو ا

 دق يلعف « نيد هيلعو يفوت نمف
 . (ءافَو كرسي ملو « تام نمف» : يراخُبلل ةياور يف

 مّلسو هلآو هيلع هللا لص هللا لور ذأ : ةع هللا يضر ةريرُه يبأ نع)
 نم هنیدل كرت له» : لأم ايف «نيدلا هيلع « ىَفَوَتْملا لْجَرلاب ىت لاک

 ىلع اوُلص» : لاق الإ 58 يَلَع ىَلص « ءافَو كرت هنأ تادُح نإف ؛ «؟ءاَضق

 ؛ مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ انأ : لاق « حولا هيلع هلا حت املف « «مكبحاص

 يلع فتم . ّؤاَضَق َلَعَف « نيد هيلعو يموت نمف
 («ءاَقَو ُكّرتَي ملو < تام نمف» : يراخبلل ةياور يفو

 ملء مكحلا كلذ خسن كي هنأ ىلإ ةراشإ « هلبق يذلا بيقع هل فنصملا داريإ

 , تاومألا نع نويدلا هلمحتب لاحلا عستاو . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلع حتف

1 

 اضق

 . هيلع قفتم . اضن

۹۳ 



 ةريره يبأ ثيدح نامضلاو ةلاوحلا باب - عويبلا باتك ۔۷

 ‹ هلام صلاخ نم وه لهو . ءاضقلا هيلع بجي هنأ « «هؤاضق َىَلَعَف» : هلوق رهاظف

 لمتحم ؟حلاصملا لام نم وأ

 هيلعو تام نميف هلغفي نأ نيملسملا رمأل يار مزلي اذكهو : لاطب نبا لاق

 هيلع مث الاف « لعفي ي مل نإف ؛ نيد

 مامإ لك 5 لوسراي : ا ثيدحلا 5 ىف يعفارلا ركذ دقو

 ش یھب مامإ لك ىلعو» : لاق ؟كدعب

 : لاق ناملس نع ناذاز ثيدح نم (ريبكلا ي ىناربطلا» ىف ذ هأنعم عفو دقو >

 ١ : لاق مث ‹ مهلئاس يطعنو « نيملسمل نيملسملا ايابس يدفن نأ ةا الك هللا لوسر انرمأ

 لام تيب يف يدعب نم ةالولا ىلعو « ىلَعَف انيد هر كرت

 "'مهتمو كورتم وار هيفو . «نيملسملا

 (نمحرلادبع : ةخسن يفو) رافغلادبع هيفو» : )550١( «صيخلتلا» ىف ظفاحلا ةرابعو )١(

 هل دجأ مل- نم 8 اله رافغلادبعو : ل اأ مهتمو كورتم ؛ يراصنألا دعس نبا

 : (۲/°) «عمجما» يف ام ناوصلاو . فرحم هنأ رهاظلاف ! ةمجرت

 . (كورتم وهو ‹ حابصلا وبأ روفغلادبع هيفو»
 ئمدسفا# هيبأ 7 ىف فلتخا دقو « «ناسللا»و « «نازيملا» لاجر نم اذه روفغلادبعو : تلق

E Eمتاح قنا دبا یھ دقو ؛ ترسل هلعلو ؛ دخ ديعسف ا 507  

 : هيبأ نع لاقو « زيزعلادبع : هأبأ (ه5/1/9)

 8 نعم نبا نعو < «ثيدحلا فبعص))

 «ءىشب سيلا
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 878  نامضلاو ةلاوحلا ساب ۸ عويبلا باتك ۔۷

 212111 ا 2 5 7 1 1 © ع © ر هما ب 0

 لاق : لاق مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع« بيعش نب ورمع نعو - ۸

 ولا ل ف ا '
 . فيعض دانسإب ىقهيبلا هاور . «دح ىف ةلافك ال» : هل

 لاق : لاق مهنع هللا يضر هدج نع هيبأ نع « بيعش نب ورمع نعو)

 : لاقو : دو ب وس هاور . (دَح يف ةلافك ال : قلك هللا لوسر

 . "ادحلا يف ةلافكلا حصت ال هنأ ىلع ليلد وهو ؛ لا

 الو دح الو « لام ىف ال « الصأ "هجولاب ةنامضلا زوجت ال : مزح نبا لاق

 قيرط نمو « لطاب وهف « هللا باتك يف سيل طرش هنأل ؛ ءايشألا نم ءيش ىف

 : هنغ لوفكملا ناغف « طقف هجولاب لفكت نمع هتحصب لاق نم لأسن نأ رظنلا

 ‹ روج اذهف ؟نومضملا ىلع ام ةمارغ هنومزلتأ ؛ ههجوب نماضلاب نوعنصت اذام

 نامضلا متلطبأ دقف ؟هنوكرتت مأ ء طق همزتلي مل هنأل ؛ لطابلاب لام لكأو

 )١( يقهيبلا مالك صنو )1///( :
 خياشم نم وهو ؛ يعالكلا رمع يبأ نب رمع دمحم يبأ نع ةيقب هب درفت . فيعض هدانسإ)»

 . «ةركنم هتاياورو « نيلوهجما ةيقب

 : لاقو « )۲/۲٤۲( يدع نبا هاور هقيرط نمو
 اذهو « تاقثلا نع ثيدحلا ركنم « فورعمب سيل يقشمدلا يعالكلا رمع يبأ نب رمع»

 . «دانسإلا اذهب ظوفحم ريغ ثيدحلا

 . ملعلا لهأ دنع هيلع قفتم هنأ )١11١1/4( مزح نبا دافأو (۲)

 (ىلحما»ل قفاوم هنع لوقنملا رئاسو ؛ «. . . هجولا نامض زوجي ال» : )١١9/8( ىلحملا» ىف (؟)

 . ىنعم
 . سفنلاب ةلافكلا : هجولاب ةنامضلاب دارملاو « ةلافكلا وه : نامضلاو
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 8١58  نامضلاو ةلاوحلا باب 8 عويبلا باتك -۷

 "يناس RED ا نل ايف تلاع هنوفلكت مأ . هجولاب
 . طق هايإ هللا

 هيلع هللا ىلص هنأب اولدتساو « "ءاملعلا نم ةعامج هجولاب ةلافكلا زاجأو

 نب ميهاربإ ةياور نم هنأل « لطاب ربخ وهو : لاق « ةمهت يف لفك ملسو هلآو

 ركذ مث « امهنع ةياورلا زوجت ال « فعضلا ةياغ يف هوبأو وهو « كارع نب "ميثح

 يف ةجحلا ذإ ؛ اهيف ةجح ال هنأب ؛ اهلك اهّدرو «زيزعلا دبع نب رمع نع ًاراثآ
 . حرشلا يف اهدرس دق راثآلا هذهو . هريغ ال هلوسرو هللا مالك

 تناك اذإ , ًاعرش اهعوقو زاوج ىلع راصمألا ءاهقف روهمج» : )۲٤۲٤/۲( دشر نبا لاق . )١(
 ! «. . . مراغ ميعزلا» : مالسلا هيلع هلوق مومع ةجحلاو . لاملا ببسب

 : يدنسلا لاق ! رظن هب لالدتسالا يف : تلق

 . «هيف نامضلا روصت مدعل ؛ سفنلاب ةلافكلا ركني نم هب لدتسا»

 . قلي يبنلا عمس نّمع حيحص دنسب (۲۹۳/۰) دمحأ هجرخأ ؛ ثيدحلاو : تلق

 دقو ؛ دهاوشلا يف هب سأب ال دنسب ةمامأ يبأ نع يئاسنلا الإ  «ننسلا» باحصأ هاورو

 . «. . . ةادؤم ةيراعلا نإ الأ» : رظناف ؛ «ةحيحصلا ثيداحألا» يف هتجرخ

. (1۰/۸) (Y) 

 ‹ «ناسللا»و < e «حرجلا» يف امک < م ةيتحتلا ةانثملا ىلع ةئلثملا يدقتب (۳)

 يئاسنلا لاق ؛ فعضلا ديدش وهو ؛ امهريغو

 ' : ةعرز وبأ لاقو . (كورتم»

 . «ثيدحلا ركنم»

 . (۱۲۰/۸) مزح نباو « (لا//5) يقهيبلا هاور هقيرط نمو

 ا "5



 ةريره يبأ ثيدح -6 ةلاكولاو ةكرشلا ساب 4 عويبلا باتك ۔۷

 ةلاكولاو ةكرشلا باب 4

 و دو قل e e ها 0

 ضيوفتلا : :Ean یاس ١  ةلاكولاو

 هريغ صخشلا نا ا یر: یکی نسب توكل فتر اشا

 7 هللا لاق» : ةع هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةرّيره ىبأ رع -648

 رک تسوا

 تجرح « ناخ اذإف ؛ ٌهَبحاَص اَمُهْدَحَأ نخي ْمَل ام نّيكيرشلا ثلاث انأ : ىلاعت
 . مكاحلا تحفر دوا وبأ هاَوَر . «امهنيب نم

 انأ : ىلاعت هللا لاق» : فلک هللا لوسر لاق : لاق هلع للا يصر ةريره ىبأ نع)

 . «امهنيب نم تجرخ « ناخ اذإف ؛ هبحاص امهدحأ نخي مل ام نيكيرشلا ثلاث

 نب ديعس لاحب لهجلاب ناطقلا نبا هلعأو : (مكاحلا هححصو « "'دواد وبأ هاور

 "'(تاقثلا» ىف نابح نبا هركذ نکل« ديعس نب نابح وبأ هدلو هنع هاور دقو « نابح

 )١( ينطقرادلاو )707( .

 ! «ةقث ىفوك» : ىلجعلا لاقو (۲)

 : لاق مث ‹ لاسرإلا ركذ مث « «. . . ةلع ثيدحللو « فرعي داكي ال»

 . «بيرغ : يذمرتلا هيف لاق « رخآ ثيدح هلو»
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 یموزخلا بئاسلا ثيدح ۔ ۰ ةلاكولاو ةكرشلا باب ۔ ٩ عويبلا باتک ۔۷

 ملف « لاسرإلاب ينطقرادلا هلعأ هنأ الإ « "ديوس نب ثراحلا هنع ىور هنأ ركذو

 . باوصلا هنإ : لاقو « ةريره ابأ هيف ركذي

 ىف امهتنوعمب دادمإلاو ةياعرلاو ظفحلا يف : يأ ؛ امهعم هللا نأ : هانعمو

 نم ةكربلا تعزن « ةنايخلا تلصح اذإف ؛ امهتراجت يف ةكربلا لازنإو امهلام

 . اهعم هنم ريذحتو « ةنايخلا مدع عم كراشتلا ىلع ثح هيفو « امهلام

 یلص ىبنلا كيرش ناك هنأ: هنع هللا يصر يموڙخلا بئاسلا نعو - 6
 ا

2 

 يخأب ًاَبحْرَم» : َلاَقَف حْمَمْلا َمَْي ءاَجَف ء ةا َلْبَق مّلسو هلآو هيلع هلا

 es نباو دواد وأو ليج ا هاور . (يكيرشو

 هللا ىّلص يبّنلا كيرش ناك هنأ : هنع هللا يضر يِموُرخْما بئاّسلا نعَو)
 . «يکيرشو يخأب ًابحْرَم» : دق مقالا وزب ا ا لات او ایا

 . (هَجاَم نباو دواد وأو '' اا ةافر

 ج و مهر لا نم يالا يأ ن يالا لا ديه نیا لا

 ىلص يبنلا كيرش ناكو « ةيواعم نمز ىلإ شاع « نيرمعملا نم ناكو « همالسإ
 اير يل اوم يراسل راس نر للا

 . مكاحلا هححصو ("' 'يرادي الو « يرامي ال ناك ؛ يكيرشو يخأب ابحرما

 !نابح نبا هداف امل فالح + هغوی نم وو (1)

 : مكاحلا لاقو . )۷۸/١( يقهيبلا هنعو « )5١/5( مكاحلا اذكو ء (4؟5/9) «دنسملا» يف (۲)

 . حراشلا اهركذ يتلا ةدايزلا مهدنعو ؛ الاق امك وهو . يبهذلا هقفاوو « «دانسإلا حيحص»

 e . : «ةياهنلا» يف لاق . فلاخي الو بغاشي ال : يأ ؛ (ةأرادملا) نم (۳)

۹۸ 



 دوعسم نبأ ثيدح 67١ ةلاكولاو ةكرشلا باب 4 عويبلا باتك ١١

 . «ةيلهاجلا ىف ىكيرش تنك» : هجام نبالو

 عراشلا اهررق مث « مالسإلا لبق ةتباث تناك ةكرشلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . تناك ام ىلع

 ٌراّمعَو انأ تكرتشا : لاق ُهْنَع هللا يضر دوعُسَم نْب هللا دْبَع نعو - ١

 :ىتاسلا اور تدا موي بيصُن اميف دْعَسَو

 ٌدْعَسَو ٌراَمعَو انأ تكرتشا : لاق ُهْنَع هللا يضر دوعْسَم نب هللا دبع ْنَعَو)

 . ("!يئاسنلا هاور) ء يشب رامعو

 نانيعيو مولعم ردق يف هنع لمعيو لبقتي نأ هبحاص لك لكوي نأ : اهتقيقحو

 1 0 فخ وبأو ةيوداهلا اهتحص نإ بهذ دقو ‹ ةعنصلا

 لوصحب ناعطقي ال ذإ ؛ ررغلا ىلع اهئانبل اهتحص مدع ىلإ يعفاشلا بهذو

 . مزح نباو روث وبأ لاق هلوقبو « لمعلا رذعت زيوجتل ؛ حبرلا

 نسح يف (ةارادملا) امأف . (يراه) جوازيل ؛ زومهم ريغ ثيدحلا يف يورو . زومهم وهو» =

 . «زمهب : ليقو « زومهم ريغف ؛ ةبحصلاو قلخلا
 ؛ لديحب سيلو ِإ هيلع تکسو « (؟ه١ص) «صيخلتلا» نى امك انشأ دواد وبأ هاورو )۱(

 . حراشلا هركذ امك « عطقنم هنأل

 . (79/5) يقهيبلاو ٠ (۳۰۴) ينطقرادلاو « ًاضيأ هجام نبا هاورو

 فاللتخا عم زوجت , ةفينح وبأ لاقو . ناكملاو نيتعنصلا قافتا : هدنع اهطرش نمو. كلام اذكو )۲(

 . (۲۱۱/۲) «ةيادبلا» يف امك . كلام دنع ناكرتشي الو « راصقلاو غابدلا هدنع كرتشيف « نيتعنصلا

۱۹۹ 



 دوعسم نبأ ثيدح ١ ةلاكولاو ةكرشلا باب 4 ويلا تانك ۷

 نإف ؛ ًالصأ ءايشألا نم ءيش يف نادبألاب ةكرشلا زوجت ال : مزح نبا لاقو

 بجو « هامستقا نِإف ؛ بسك ام امهنم دحاو لكلو « مزلت ال ةلطاب يهف « تعقو
 . لطاب وهف « هللا باتك يف سيل طرش اهنأل ؛ هلدب الإو « هذخأ ام هل يضقي نأ

 ربخ وهو « هللا دبع نب ةديبع ىبأ هدلو ةياور نم وهف دوعسم نبا ثيدح امأو

 ةبعش نع عيكو قيرط نم هانيور دقف ؛ ًائيش هيبأ نع ركذي مل ةديبع ابأ نأل ؛ عطقنم
 ولو ءال : لاق ؟ًاًئيش هللا دبع نع ركذتأ : ةديبع يبأل تلق : لاق ةرم نب ورمع نع

 رئاس عمو انعم لئاق لوأ هنأل ؛ ةكرشلا هذه ةحصب لاق نم ىلع ةجح ناكل « حص

 نود بيصي اب ركسعلا لهأ نم دحأ درفني ال هنإو زوجت ال ةكرشلا هذه نإ : نيملسملا

 رئابك نم لولغ وهف « لعف نإف ؛ فالخلا ىلع لتاقلل بلسلا الإ ءركسعلا لهأ عيمج
 ٠ لق) : لزنأو جَو رع هلا اهلطبأ دقف « اهثيدح حصول ةكرشلا هذه نألو « بونذلا
 . نيدهاجلا نيب وه اهمسقو « ىلاعت هللا اهلطبأف ؛ ١[ : لافنألا] ؟لوسرلاو هلل لافنألا

 يف ةيكلاملا اهزيجيالو « دايطصالا يف ةكرشلا نوزيجي ال ةيفنحلا نإ مث -

 . ها . مهدنع زوجت ال ثيدحلا يف ةكرشلا هذهف « نيناكم يف لمعلا

E Aا  

 . اهب ليطن الق ؛ عورفلا بتك
 لد نأ : ةحيحصلا ةكرشلا نأ ىلع اوعمجأ : لاطب نبا لاق

 نأ الإ « ًاعيمج افرصتي مث «زيمتي ال ىتح ‹ كلذ طلخي مث « هبحاص جرخأ ام

 . "!نانعلا ةكرش ىمست هذهو « هسفن تا لك ميقي

 . (باتك) نزو ىع )1(

۷۰ 



 ىلع نارسخلاو حبرلا نوكيو لاملا نم رخآلا نم لقأ امهدحأ جرخأ نإ حصتو

 . امهنم دحاو لك لام ردق

 نم رثكأ امهدحأ عاتبا وأ « ءاوسلا ىلع امهنيب ةعلس ايرتشا اذإ كلذكو

 ام رادقمب نارسخلاو حبرلا نم لك ذخأي نأ : كلذ ىف مكحلاف ء.امهنم رخآلا

 :..نيمثلا نم ىطعأ

 . امهنيب ةعاشم ةلمجلا كلت تراص دقف « نيلاملا اطلخ اذإ امهنأ كلذ ناهربو

 عاشم هنارسخو هحبرو هنمثف « كلذك ناك اذإو « امهنيب عاشمف . اهب اعاتبا امف

 . نمثلا نم لدب اهنإف ؛ اهايرتشا يتلا ةعلسلا هلثمو « امهنيب

AYYىلإ جورخلا ْتْدَرَأ : لاق ُهْنَع هللا يضر هللا دْبَع نب رباج نعو  
 n~ معه 9و <

 ةّسُمخ هنم ذخف « ربيخب يليكو ت تبا اذإ» : لاقف ل

 . هححصو دؤاد وبأ هاور . «اقسو رشع

 رخ ىلإ جورخلا تدر لاق هلع هللا يضر هللا دبع نب رباج نَعَو

 سا مه ريب 6 هو ٣ سن

 رشع ةَ هنم ذخف « َرَبّيَخب يليكو ت تأ اذإ» : لاقف د

 . (هحّحصَو '"' ادواد وب

 )١( ًاعاص نوتس وهو« لمحلا : يأ .

  (۲)هنئس) يف (  (YAY/Y)ينطقرادلاو 2 60/5( يقهيبلا هلو ؛ ) 3 )54١نو دمحم هيفو

 «صيخلتلا» ىف ظفاحلا لوقف . هنعنع دقو « قاحسإ )٠٠١۲( :

 ! ىفخي ال ام هيف ! «نسح دنسب دواد وبأ هاور)

 = هبتك ضعب ىف هلعلف ؛ «هننس» يف هدنع سيل« حيحصتلا نم دواد يبأ ىلإ انه هازع امو
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 ىقرابلا ةورع ثيدح ۳ ةلاكولاو ةكرشلا باب ٩ عويبلا باتك -۷

 "7(هتوقْرَت ىلع كدي عضف ةيآ كنم ىغتبا نإف» : ثيدحلا ماف

 قلعتو ‹ كلذ ىلع عامجإلاو « ةلاكولا ةيعرش ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 . ليكولاب ماكحألا

 اهب قدصي هنأو ءريغلا لام يف ةنيرقلاب لمعلا ىلع ليلد هيف ثيدحلا مامتو

 . نيعلا ضبقل لوسرلا

 هديقو « ءاملعلا نم ةعامج ‹ ضبقلا يف لوسرلا قيدصت ىلإ بهذ دقو

 قيدصت زوجي ال هنأ : ةيوداهلا دنعو « هقدص نظ ةبلغ عم < تلا 5 يدهم

 لصحي نأ الإ : مهنع ليقو « هيف قيدصتلا حصي الف ؛ ريغلا لام هنأل ؛ لوسرلا

 . هيلإ ا 5 ' 7 قدصب نظلا

 دقو « ثيدح ءاَنْنَأ يف يراحُلا هور . ا 5200 شي رانيدب

 سات

 E زو للا لوس نأ : ُهْنَع هللا يضر يقرابلا ةورُع نعو)

 دقو .ثيدح ءاَنْنَأ يف يراحُبلا هور . ثيدحلا . يحض هَل يرتشُي رانيدب

 نوكي نأ ىشخأف «صيخلتلا» ىف هيلإ ًاضيأ هازعل ؛ كلذك ناك ولف «دعب هيفو ؛ ىرخألا =
 . ملعأ هللاو ! دواد يبأ ريغ : يأ ؛ (هححصو) لعاف خسانلا ملق نم طقس هنأ وأ  ًامحقم

 . «ةياهن» : «نيبناخلا نم ناتوقرت امهو ؛ قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب يذلا مظعلا يه» )١(

۱V۲ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ٤ ةلاكولاو ةكرشلا باب ۹ عويبلا باتك

 . ماكحألا نم هيف ام ىلع مالكلا مدقتو « "'عيبلا باتك يف : يأ

 َرَمُع قلو هللا لور ثَعَب : لاق ُهْنَع هللا يضر ةريره يبأ نعو -

 م

 الك هللا لوُسر ثَعَب : لاق ُهْنَع هللا يضر ةرْيرُه يبأ ْنَعَو) س ےس

 . (هّْيلَع ّقفّتم . ثيدحلا . ةقدّصلا

 ‹ هيلي هللا لوسر مع سابعلاو ديلولا نب دلاخو ليمج نبا عنم : ليقف : همام

 امأو هللا هانغأف اريقف ناك هنأ الإ ليمج نبا مقني ام» : لي هللا لوسر لاقف

 امأو « هللا ليبس يف هداتعأو هعاردأ سبتحا دق ؛ ادلاخ نوملظت مكنإف « دلاخ

 . «اهعم اهلثمو يلع يهف « سابعلا

 ناك «راصنألا نم ليمج نباو « ةاكزلا ضبقل رمع ثعب هدي

 . همسا ىلع فقأ مل ليمج نباو : فنصملا لاق . كلذ دعب بات مث « ًاقفانم

 , هللا هانغأف ًاريقف ناك هنأ الإ» ءركني ام : فاقلا رسكب « «مقني ام» : هلوقو

 ؛ هركذ ام الإ رذع هل نكي مل اذإ هنأل ؛ مذلا هبشي امب حدملا ديكأت باب نم وهو

 : هلوق يف ظفاحلا ىلع ذخؤي ام نايبو « كانه هدانسإ ىلع مالكلا قبسو ؛ (1۳ص) (1)
 ! ثيدحلاب ديز نب ديعس درفت نم مهوأ اميف حراشلا ىلعو ! «ثيدح ءانثأ»

 الو , ًالوأ يراخبلا دنع سيل ظفللا اذهب ثيدحلا نأ وهو ؛ رخآ ءىش انه ظفاحلا ىلع ذخؤيو

 ! ايناث يقرابلا ةورع ثيدح نم وه

 )7491/1  يذمرتلاو « هظفل اذهو - (۲۳۰/۲) دواد وبأ هاور : مازح نب ميكح ةياور نم وه امغإو

 . دهاش هنكل ! لولعم وهو ؛ (ةفحت

١7 



 ةريره يبأ ثيدح ةلاكولاو ةكرشلا باب 4 عويبلا باتك -

 . عينصلا ءوسب عيرقتلاو « ةمعنلا نارفكب ضيرعتلا هيفو « هلرذع الف

 حالسلا نم لجرلا هدعي ام وهو ؛ نيتحتفب ؛ دتع عمج < «هداتعأ» : هلوقو

 هلام ةاكز اهلعج هنأ ىلع هانعم يراخبلا لمحو « ةصاخ ليخلا ليقو « باودلاو

 . ةاكزلا نع ةميقلا جارخإ زوجي هنأ ىلع ءانب وهو « هللا ليبس يف اهفرصو
 : اعربش نالا نع اهله لك هنأ ديفي « «اهعم اهلثمو يلع يهف» : هلوقو

 نيدلا لمحتب هعربت يف ةداتق يبأ ثيدح هريظنو « ةاكزلاب ريغلا عربت ةحص هيفو

 تالامتحا لمتحت رخأ ظافلأب يور دقو « تالامتحالا برقأ اذهو « تيملا نع

 !ش حراشلا هعبتو ؛ «حتفلا» يف فنصملا اهطسب دقو « ةريثك

 مل قيرط نم يور دقف « نيماع ةاكز هنم لّجعت دق ناک خل هنأ ثيدح امأو

 . لاقم نم اهنم ءيش ملسي

 اذه لجألو ؛ ةاكزلا ضبق ىف لماعلل مامإلا ليكوت ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . انه فنصملا هركذ

 . ةيوبن ةنس ةاكزلا ضبقل لامعلا ثعب نأ هيفو

 هرقل اريقف ناك نأ دعب « هئانغإب هيلع هللا معنأ امب لفاغلا ركذي هنأ هيفو

 . هصقني امب هتبيغ يف بجاولا عنم نم ركذ زاوج هيفو

 و « ضعبلا نع راذتعالاو < ا ضعب نع مامإلا لمحت هيفو

 ظ . ليوأتلا

0006 



 ةريره يبأو رباج اثيدح 65و ۸١ ةلاكولاو ةكرشلا باب 4 عويبلا باتك ٠

 َرَمَأو نحو اثالث رحت هل تلا نأ: هلع هللا يضر رباج نعو 86ه
 ٠ ملسُم م هاَوَر . ثيدحلا . ىقابلا حب ذي نأ الع

 نَا ًايلَع َرَمأو نيتسو اثالث َرَحَن كلي بتلا نأ : ُهْنَع هللا يضر رباج ْنَعَو)

 . (ُملْسُم ُهاَوَر . ثيدحلا . يقابلا َحَبْذَي

 رحن يف ليكوتلا ةحص ىلع ةلالد هيفو « جحلا باتك يف هيلع مالكلا مدقت

 دنع حص ًايباتك ًارفاك ناك نإف ؛ ًاملسم حباذلا ناك اذإ عامجإ وهو « يدهلا

 . هحبذ دنع وأ « هيلإ هعفد دنع يدهلا بحاص يوني نأ طرشب « يعفاشلا

 ٦ _ هلك بتلا لاق : فيسعلا ةّصق ىف هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو : س
 ر 3 5 ل من 2 اق 7 ٤ 0 ى 0ع 9

 قفتم . ثيدحلا . «اهمجراف تفرتعا نإف ؛ اذه ةأرما ىلع سينأ اي دغا)

o 

 ےس

 نيتلمهم نيسو نيعب : (فيسعلا ةصق يف هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ىلع ا اي “رغا)» 1 خدك يبنلا لاق) ىنعمو انو ريجألا :ءافف ةيتحن ةأنثمف

 . (هيلع قفتم . ثيدحلا . «اَهْمُجْراَف تَفَرَتْعا نإف ؛ اذه ةَأَرْما

 : لكلا ةماقإ ىف

 . هريغو ثيدحلا اذه دروأو « دودحلا ىف ةلاكولا باب : يراخبلا بوو

 4 هريع هالوو هسفنب دحلا ةماقإ لوني مل امل مامإلاو 9 «حتفلا» یف فنصملا لاقو

 . ريغلل هليكوت ةلزنم كلذ ناك

Vo 



 رذ يبأ ثيدح م رارقإلا باب - ٠ ظ عويبلا باتك ٠

 رارقإلا باب - ٠

 . دوحجلا دض وهو « هيلع ا ناسنإلا رابخإ : عرشلا يفو « تابثإلا : ةغل رارقإلا
A۷يلع هللا لح هلا كوسر يل لاک ؛لاقا دم هللا يز ر يب نق  

 ليوم و نبا هححص 9 اه د 9 هلآو

 . ("ليوطإ ثيدح نم نابح دا ارم ناک ۳ قحلا ل مّلسو

 : هظفلو ةيوبن اياصو هيفو «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا هقاس

 ‹ مهنم وندأ نأو « نيكاسملا بحأ نأو « ىقوف وه نم ىلإ رظنأ الو « ىنم لفسأ

 ال نأو ءارم ناك ولو ؛ قحلا لوقأ نأو « ينوفجو ينوعطق نإو « يمحر لصأ نأو ٠

 الو لوح ال : نم رثكتسأ نأو « ائيش ادحأ لأسأ الأو « مئال ةمول هللا ىف فاخأ

 . ةنجلا زونك نم اهنإف ؛ هللاب الإ ةوق
 هلوق نم ذوخأم وهو ؛ هريع ىلعو هسقن ىلع هلوق لمشي (قحلا لق» 4 هلوقو

 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك# : ىلاعت

 4 قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو : ىلاعت هلوق نمو « ٠٠١[ : ءاسنلا] *نيبرقألاو

 ىف هركذ ناو اال اعف انه فنصملا هركذ هلومش رابتعابو « ۱۷١[ : ءاسنلا]

 . رارقإلا باب

 . حيحص امهدنسو ؛ )٠٥۹/۰( دمحأ هاور كلذكو ؛ همامتب 5 مقر) «دراوملا» ىف هركذ (۱)

 .رذ يبأ نع ىرخأ قيرط (7١/ه) - هنيا اذكو  هدنع هلو

1۷٦ 



 رذ ىبأ ثيدح ۔ ۷ رارقإلا باب - ٠ عويبلا باتك ۷
 ا ل

 رمأ وهو « رومألا عيمج يف هسفن ىلع ناسنإلا رارقإ رابتعا ىلع ةلالد هيفو

 ضرع وأ« ندب وأ« لامع هنم صلختلا

 ىلع هوارجإ بعصي لق قحلا نأل ةا باب نم 179 ناك ولو» ١ هلوقو

 صاصقلاو دودحلا باب يف ينأيو . هترارم را ةغاسإ اهيلع بعصي امك « سفنلا
 . رارقإلا يف ثيداحأ

VY 



 بدنج نب ةرمس ثيدح ١ ةيراعلا باب - ١ عويبلا باتك -

 ةيراعلا باب - ١١

 نم ةذوخأم يهو ؛ ةراع : لاقيو « اهفيفختو ةيتحتلا ةانثملا ديدشتب ؛ ةيراعلا

 ال هنأل ؛ راعلا نم وأ « ريعملا دي نم بهذت ةيراعلا نأل ؛ بهذ اذإ « سرفلا راع

 . ةجاحو راع هبو الإ دحأ ريعتسي

 . نيعلا كلم نود نم عفانملا ةحابإ نع ةرابع عرشلا يف يهو

ATAالك هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر بدنُج نب ةَرْمّس نع  : 

 . مكاحلا هَحَحَصَو « ةعبرألاو E (هَيْدْؤُت ىتح « تذخأ ام م ديلا ىلع»

 5 نل هللا لوز لاق: لاق هنع هللا يضر تب دنج نب ةّرُمَس نَع)

 م دا £

 ("'مكاجلا هَحُحَصَو ةعبرألاو ل اور . (هَيدؤَت ىتح ؛ تذخأ ام ديلا

 نع نسحلا ةياور نم ثيدحلا نأل ؛ ةرمس نم نسحلا عامس ىلع هنم ءانب
 : بهاذم ةثالث هنم هعامس يف ظافحللو « ةرمس

 . يذمرتلاو يراخبلاو ينيدملا ف ىلع بهذم وهو : تلتها عمس هنأ : لوألا

 نيعم نب ىيحيو ناطقلا ديعس نب ىيحي بهذم وهو « ًاقلطم « ال : يناشلاو

 . نابح ۲ نباو

 هراتخاو يئاسنلا بهذم وهو 4 ةقيقعلا ثيدح الإ هتم محبس مل 5 ثلاثلاو

 : ةدايز هذنعو 1 (V/Y€) ىبهذلا ظفاحلا هقفاوو )1

 . «هيلع نامض ال ؛ كنيمأ وه : لاقف هثيدح ىسن نسحلا نإ مث»

 1 )6/۲( دواد يبأو ¢ (۱۳/٥) ا مخا دنع يهو

۷۸ 



 ب دنج نب ةرمس ثيدح ۔ ۸ ةيراعلا باب - ١ عويبلا باتك ٠

 . "'حيحصلا هنأ قحلا دبع ىعداو « ركاسع نبا

 الإ أربي الو ‹ هريغل كلم وهو « ءرملا هضبق ام در بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو
 ةيدأتلا ققحتت الو . «هيدؤت ىتح» : هلوقل هماقم موقي ام وأ « هكلام ىلإ هريصمب

 . كلذب الإ

 . اهل هلومشل ةيراعلا باب يف هركذو « ةيراعلاو ةعيدولاو بصغلا يف ماع وهو
 : لاوقأ ةثالث كلذ ىفو « '"ريعتسملا ىلع ةنومضم اهنأ هنم مهفي ارو

 ءاطعو يلع نب ديزو سابع نبا بهذ هيلإو < اقلطم ةنومضم اهنأ : لوألا

 . هانعم ديفي ام ىتأي الو « ثيدحلا اذهل ؛ يعفاشلاو قاحسإو دمحأو

 ؛ طرش اذإ الإ « اهنامض بجي ال ةيراعلا نأ  هعم نيرخآو يداهلل :  يناثلاو

 . "هيلع مالكلا ىتأيو ؛ ناوفص ثيدحب نيلدتسم

 هلوقل ؛ تنمض نإو « نمضت ال اهنأ نيرخآو ةفينح يبأو نسحلل : ثلاثلاو

 . «نامض . لغملا ريغ عدوتسملا ىلع الو ‹ لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل» : غي

 دنع كلذب هحيرصتل ؛ حيحصف « ةرمس نم ةقيقعلا ثيدحل نسحلا عامس امأ : تلق )١(

 ! يراخبلا

 كلذ ؛ هنعنع دق ناك اذإ « ةرمس نم عامسلا ىلع هل ثيدح لك لمح هنم مزلي ال اذه نكلو

 ؛ ثيدحتلاب هيف حرص ام الإ ؛ هثيدح نم ءيشب جتحي الف ؛ كلذب فورعم سلدم نسحلا نأل

 ! لوبقمب روكذملا حيحصتلا سيلف « كلذك سيل اذهو

 مل تفلت نإف ؛ اهنيع ءاقب عم ىدؤت اهنإف ؛ ةادؤملا فالخب ؛ تفلت نإ ةميقلاب نمضت : يأ (۲)

 . (1866ص) (۴)

۱۷۹ 



 بانج نب ةرمس ثيدح ۔ ۸ ةيراعلا باب - ١ عويبلا باتك ۔۷

 . . حيرش ىلع هفقو اححصو « هافعضو « رمع نبا نع يقهيبلاو '''ينطقرادلا هجرخأ
 نخي مل اذإ : يأ : «ةياهنلا» يف لاق ؛ ةمجعم نيغف ميملا مضب ؛ لغملا : هلوقو

 . ةنايخلا وهو ‹ لالغإلا نم ؛ هيلع نامض الف « ةعيدولاو ةيراعلا ىف

 لّوألاو , ًالغتسم نوكي ضبقلاب هنأل ؛ ضباقلا هب دارأو ؛ لغتسملا : لغملا : ليقو
 نأل هعفر حص ولو ؛ ةجحلا هب موقت ال هنأ ىلع . ةجح هب موقت الف ؛ ذئنيحو « ىلوأ

 . همزلل نامضلا مزتلا ول هنأل ؛ ريعتسم وه ثيح نم كلذ هيلع سيل : دارملا

 ىتح « تذخأ ام ديلا ىلع» : هلوقب هنم نولدتسي ام ًاريثك بابلا ثيدحو

 مايغا ةقيفألا ديلا نإف ؛ احيرص هيف ةلالد ر: نتا ىلع ةةيقؤت

 ورمع نع ناسح نب ةديبع نع رابجلادبع نب ورمع قيرط نم (06”7ص) «هننس» يف )١(
 ظ : لاقو . هب بيعش نبا

 . «عوفرم ريغ يضاقلا حيرش نع ىوري امنإو . نافيعض ةديبعو ورمع»

 نع يبجحلا نمحرلادبع نب دمحم قيرط نم )١89/5( يقهيبلا هقيرط نمو « وه هجرخأ مث
 : ظفلب ًاعوفرم هب بيعش نب ورمع

 : يقهيبلا لاقو . «نمتؤم ىلع نامض الد

 . (فيعض هدانسإ»

 . ًاليدعت الو ًاحرج (۳۲۳/۲/۲۳) متاح ىبأ نبا هيف ركذي مل ؛اذه يبجحلا هتلعو

 . «هيلع نامض الف ةعيدو عدوأ نم» : ظفلب ورمع نع ىنثملا هعبات نكل

 . ظفللا اذهب ًاقلعم يقهيبلا دنع : ًاضيأ ةعيهل نبا هعباتو

 ني ةديبع نال e لوألا طفلا فالح : تاعباتلا هذه يدنع نسح وهف

 : نابح نبا لاق ؛ ناسح

 . «تاعوضوملا يوري»

۱۸۰۹ 



 ةريره يبأ ثيدح 69 ةيراعلا باب - ١ عويبلا باتك -۷

 . مهفي امبرو : انلق كلذلو ؛ يدؤت ىتح « تذخأ

 يف «ةنومضم ةيراع» : يَ هلوق الإ ةيراعلا نيمضت ىلع ليلد قبي ملو

 نم دارملا نأو . ةحضوم ةفص اهنأ لمتحي ةنومضمب اهفصو نإف ؛ ناوفص ثيدح

 وهو ديل ةع انهنأ لخبر اقلطم اهتاهنف ىلع لدي« ةاحبفلا اهنا

 E نيا ااا

PE O لبسي BRE 

 نمضت اهنإ : لئاقلل ثيدحلاب ليلدلا متيف ؛ ديعب وهو « دعولاك لب ؛ مزال ريغ هنأ

 ريعتسملا عربتب وأ « هل اهبحاص بلطب امإ ؛ نيمضتلاب - رهظألا وهو .

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع ىَلاَعَت هللا يضر َةَريَرْه يبأ نعو - ۹
 0 هاَوَر . «كناخ نم نخت الو« كَمَا نم ىلإ ةئامألا ٌدَأ» : مّلسو هلآو هيلع

 : يزاّرلا ٍماَح وُبأ؛ ةركدتسساَو مكاحلا ُهَحَحَّصَو « ُهَنسَحَو يذمرتلاو واد

 . ةيراعلل لماش وهو « ظاقحلا نم ةعاَمَج ُهَجَرْخَأو

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع ىَلاَعَت هللا يضر ةَريَرْه يبأ ْنَعَو)

 داد وُ اور . «كّتاّخ ْنَم ْنُحَت الو ,َكَنَمَتْلا نَم ىلإ ةئامألا ْدَأ» : مّلسو هلآو
eوع  

 e يزارلا مخ هركنتساو , مكاحلا ا هنسحو يذمرتلاو

 هب درفت هنأ ىوس ؛ كلذ ىلع ةجح ركذي ملو ؛ ( (۳Y/1) او نا 9

 0-95 ويو

 ! ةباحصلا نم ةعامج نع ىرخأ قرط نم يور دقو امّيس ال ؛ دانسإلا نسح هنأ قحلاو

۱۸1 



 ةريره يبأ ثيدح 6 ةيراعلا باب - ١١ عويبلا باتك -۷

 ءاذأ هبي هنأو ايه رخو ذو (ةّيراَعلل لماش وهو , ظافحلا نم ةعاَمَج
 «اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ م هللا نإ# : ىلاعت هلوق هدافأ امك ؛ ةنامألا

 و دالا

 «ءاسأ نم ةءاسإلاب يزاجي ال هنأ ىلع لیلد « «كناخ نم نخت ال» : هلوقو

 N هلوق ةلالدل ؛ بحتسم هنأ ىلع روهمجلا هلمحو

 [ لجتلا] ] 4هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو# « 4١[ : ىروشلا] #اهلثم

 . زاوجلا ىلع
 . ءاملعلل لاوقأ اهيفو  رفظلا ةلأسمب ةفورعملا يه هذهو
 ام سنج نم ناك ءاوسو ؛ ىعفاشلا لاوقأ نم رهشألا وهو ؛ لوألا لوقلا اذه

 ۰ رايس ل ا
 : هلوق رهاظل ؛ هريغ نم ال هيلع ذخأ ام سنج نم ناك اذإ زوجي : يناثلاو

 . ديؤملاو ةيفنحلا يأر وهو ؛ «اهلثم» : هلوقو « 1١5[ : لحنلا] هب متبقوع ام لثمبإل
 هلوقلو . ثيدحلا يف يهنلا رهاظل ؛ مكاحلا مكحب الإ كلذ زوجي ال : ثلاثلاو

 سيل هنأ بيجأو « [184 : ةرقبلا] 4لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال# : ىلاعت

 . هيزنتلا ىلع يهنلا هيف لمحي ثيدحلاو « لطابلاب الكأ

 ام عون نم ناك ءاوس هقح ردقب ذخأي نأ هيلع بجي هنأ مزح نبال : عبارلا

 وأ « هل هدر هل وه ام ىلع لضف ناف ؛ هقح يفوتسيو هعيبيو « هريغ نم وأ « هل وه
 هلل صاع وهف كلذ لعفي مل نإف ؛ قحلا هيلع نم ةمذ يف يقب صقن نإو « هتثرول
 هل ةنيب ال هل يذلا قحلا ناك نإف ؛ روجأم وهف هئربيو هللحي نأ الإ« لَجَو رع
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 ةريره يبأ ثيدح 64 ةيراعلا باب - ١ عويبلا باتك ٠

 نإف ؛ ركنأ بلوط نإف ؛ هذخأ « قحلا هل هدنع نم لام نم ءيشب رفظو « هيلع

 يبأو يعفاشلا لوق وه اذهو : لاق « كلذ يف روجأم وهو « فلح فلحتسا

 هيلع ضرفف لام ملاظل رفظ نم لك : اندنع كلذكو . امهباحصأو ناميلس

 دعب رصتنا نملو# : ىلاعت هلوقبو نيتيآلاب لدتساو ؛ هنم مولظملا فاصنإو « هذخأ

 اذإ نيذلاو# : ىلاعت هلوقبو « 4١[ : ىروشلا] (ليبس نم مهيلع ام كئلوأف هملظ

 تامرحلاو# : ىلاعت هلوقبو « [84 : ىروشلا] (نورصتني مه يغبلا مهباصأ

 لثمب هيلع او دتعاف مكيلع ىدتعا نمف# : ىلاعت هلوقبو « [154 : ةرقبلا] *صاصق

 دنهل ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقبو « [144 :ةرقبلا] ؟مكيلع ىدتعا ام

 ابأ نأ هل تركذ امل, «فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ» : نايفس ا ةأرما

 نأ حانج نم ىلع لهف ؛ ينبو ينيفكي ام ينيطعي ال هنأو « حيحش لجر نايفس

 يغبني ا مكل اورمأف موقب متلزن نإ» : يراخبلا ثيدحلو ؟ًائيش هلام نم ذخآ

 . «فيضلا قح مهنم اوذخف اولعفي مل نإو « اولبقاف فيضلل

 ربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت هلوقب « ًايصاع نوكي لعفي مل اذإ هنوكل لدتساو
 ام لثمب رفظ نمف : لاق « [؟ :ةدئامل] *ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو

 . هقح مولظملا ىلإ دريو « ملاظلا دي نع هلزي ملف « يمذ وأ « ملسم وأ « وه هيف ملظ
 . ناودعلاو مثإلا ىلع ناعأ لب ؛ ىوقتلاو ربلا ىلع نعي ملو « نيملاظلا دحأ وهف

 نأ ًاركنم ىأر نم ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر رمأ كلذكو

 قح يد لك ءاطعإو . هفكو ملظلا عطق ىلع ردق نمف ؛ عاطتسا نإ هديب هريغي

 . هلوسرو هللا ىصع دقف « لعفي ملو « ركنملا راكنإ ىلع ردق دقف « لعفي ملف هقح
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 ةيمأ نب ىلعي ثيدح ٠ ةيراعلا باب ١ عويبلا باتك ۔۷

 سيقو كيرش نع مانغ نب قلط ةياور نم وه : لاقف « ةريره يبأ ثيدح ركذ مث
 سيل هنأل ؛ هيف ةجح الف « حص نئلو : لاق « '""فيعض مهلكو ؛ عيبرلا نبا

 نأ ةنايخلا اغنإو ء ركنم راكنإو . بجاو قح وه لب ؛ ةنايخ هقح نم ءرملا فاصتنا

 ظ . هدنع هل قح ال نم لطابلاو « ملظلاب نوخي
 نإف ؛ (امولظم ذأ + الا كاخأ رصنا» : ثيدح هيلإ بهذ ام ديؤيو تلق

 يف ام ذخأب كلذو « ملظلا نع هجارخإب ملاظلا رصنو . باجيإلا يف رهاظ رمألا

 . ًاملظ هريغل هدي

 : قلو هللا لوسر يل لاق لاق هنع هللا يضر ةّيمأ ِنْب ىلْعَي نعو 45

 ةيراعأ « هللا لوسر اي: تلق. ازد نيئالث مهطْعأ , يلْسُر كنت اذإ»

EYدواد تاو خا هاور قادم ةيراع لب» : لاق ؟ةادوَم ةيراع وأ <  

 . نابح ل فا . يئاسنلاو

 EE ةا : لاقيو : (هنع هللا يضر ةّيمأ نب ىلعي ْنَعَو)

 1 ذلك هللا لوسر يل لاق : ل روهشم ی ةيتحتلا ديدشتو نونلا

 ةيراعأ « هللا لوسر اي: تلق. «(اعُرد نيث ؛الث ْمِهطْعأَف . يلْسُر كت اذإ»

 واوا أ هاَوَر . «ةادوَم ةيراغ لب» : لاق ؟ةاَدَوُم ةيراع وأ « ةنوُمْضَم

 امك « هب دتعي ال امم « هل مزح نبا فيعضت ق ا قوتنا « مانع نب قلط امأ : تلق )١(

 ! ثيدحلا جيرخت ىف هيلإ ةراشإلا تقبس

 يوقي ام ءرخآلل امهدحأ ةعباتمف ؛ ظفحلا لبق نم نافيعض امهف سيقو كيرش امأو

 نسح هدانسإ نإ : كانه انلق كلذل ؛ ثيدحلا

 . حيحص هدنسو . (۱۱۷۳) نابح . نباو « (۲۲۲/۲) «دنسملا» يف (۲)
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 ةيمأ نب ناوفص ثيدح 0١- ةيراعلا باب - ١ عويبلا باتك ٠

 . (نابح نبا هحّحصو « يئاسنلاو

 عم اهتيدأت بجت يتلا : ةادؤملاو « ةميقلاب تفلت نإ نمضت يتلا : س

 اهنأ ىلإ بهذ نمل ليلد ثيدحلاو ‹ ةميقلاب نمضت مل« تفلت نإف ؛ اهنيع ءاقب
 . لاوقألا حضوأ هنأ مدقتو « نيمضتلاب الإ ةيراعلا نمضت ال

 ا : يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةّيمأ ِنْب ناوفَص نعو ١-

 مس © ہہ

 0 (ةنوُمضَم ةيراع لبا لات TIE َلاَقَف «ِنْيَنح َمْوَي اعوُرُذ

 نع ًافيعض ًادهاش هَل جرخأو , مكاحلا هَحَحَّصَو « يئاسنلاو '' لمحو واد و بأ

 . سابع نبا

 بره « شيرف فارشأ نم يشرف : (هنع هللا يصر ةيما نب داوفص نعو)

 نع هيدهاشو هقرط عومجمب يوق هنكل ؛ فعضو ةلاهج هيفو ؛ (156/5) «دنسملا» ىف )١(

 .. رباجو سابع نبا

 : (64 - ۸/۳( مكاحلا هيف لاق ؛ اذه ثيدحو

 ! يبهذلا هقفاوو <« «دانسإلا معا

 ل يبنلا عمس نمع : بابلا يفو (۲۹۳/۰) دمحأ هآور . «. . . ةادؤم 56 نإ الأ» : 0

 . فعض هيف دنسب ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع هريغو دواد وبأ هاورو

 رغم البلا a كورال هولا حرت اع راكي سرحلا امأو

 . هلبق يذلا ثيدحلا يف هنايب مدقت امك ؛ ةنومضملا ريغ ع ةادؤملاو ! «ةادؤم

 : يبهذلا لاق ؛ دحاولادبع نب قاحسإ هدنس يفو ؛ مكاحلا نع (88/7) يقهيبلا هاور دقو

 ! «هأو»
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 ةيمأ نب ناوفص ثيدح 0١ ةيراعلا باب - ١ ' عويبلا باتك -

E eانينح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عم رضحو داعف « هل نمؤتس  
 . همالسإ نسحو ملسأ مث ڈ ءارفاک فئاطلاو

 ؟دمحم اي بصغأ : لاقف « نينح موي ًاعورد هنم راعتسا قلك يبنلا نأ)

 2 مكاحلا هححصو « يئاسنلاو دمحأو دواد وبأ هاور . نوم ةيراع لج» : لاق

 يفو « «ةادؤم ةيراع لب» : هظفلو : (سابع نبا نع ًافيعض ادهاش هل جرخأو

 يقهيبللو « نيعبرألا ىلإ نيثالثلا نيب ام تناك : دواد يبألف ؛ تاياور عوردلا ددع

 ةئام تناك : رباج ثيدح نم مكاحللو « نينامث تناك : لسرم ثيدح ىف

 . اهحلصي امو « عرد

 هيلع ضرعف . اهضعب عاضف : سابع نبا ةياور يف يئاسنلاو دمحأ دازو

 . مالسإلا يف بغرأ « هللا لوسر اي مويلا انأ : لاقف « هل اهنمضي نأ قلي يبنلا

 هنأو « دييقتلا فصولا لصأ نأو « اهيلع مالكلا مدقت : «ةنومضم» هلوقو

 نوكيو ‹ لمتحم هنأ ال؛ انفلسأ امك نيمضتلاب اهنامض ىلع ليلد وهف ' کالا

 . حراشلا هلاق ؛ ليق امك ًالمجم
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 ديز نب ديعس ثيدح ۔ ۲ بصغخلا بايد ۲ عويبلا باتك ۔ ۷

 بْصغلا اا

 نم اربش عطتقا نم» : لاق و

 . هيلع قفتم . «َنيضرَأ عبس نم هاي E ر املُظ ضزأل

 نم اربش عطفا نم» : لاق ل هللا لوسر نأ : ديز نب ديعس نع)

 مْوَي هللا هقوط ‹ املظ) «نيحيحصلا» ظافلأ دحأ وهو ؛ هذخأ نم : يأ : (ضزألا
 . (هيلع قفتم . الا ةَماَيقلا

 ‹ نيضرأ عبس ىلإ فسخلاب بقاعي : هانعم : ليقف ؛ قيوطتلا ىنعم ىف فلتخا

 اا ی لالا ی هدام ىف ادد ناک ىف یک لك نیک

 . «نيضرأ عبس ىلإ « ةمايقلا موي هب فسخ» : رمع

 يف قوطلاك نوكيو « رشحم ا ىلإ ةمايقلا موي اهنم هملظ ام لقن فلكي : ليقو
 ؛ ضرألا نم أربش ملظ لجر اهأ» : ثيدح هديؤيو « ةقيقح قوط هنأ ال  هقنع

 ا رخآ غلبي ىّتح « هرفحي نأ هللا هفلك

 "!اعوفرم ةرم نب ىلعي ثيدح نم نابح نباو يناربطلا هجرخأ . «سانلا نيب

 ان ل ىناربطلاو "'دمحألو

 بصغلاو ملظلا يرحت ىلع ليلد ثيدحلاو « نارخأ نالوق هيفو « (ارشحملا ىلإ

 . ًاضرأ كلم نم نأو ؛ رئابكلا نم هنأو « ضرألا بصغ ناكمإو « هتبوقع ةدشو

 )١( دمحأ هاور اذكو )١78/4( « نابح نباو )/١151( .

 )۲( «دنسملا» يف )١07/5/4 .١78( .
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 ديز نب ديعس ثيدح ۔ ۲ بصغلا باب ۔ ۲ عويبلا باتك -۷

 أرغب وأ « ًابرس اهتحت رفحي نأ دارأ نم عنم هلو« ضرألا موخت ىلإ اهلفسأ كلم

 , نداعم وأ « ةينبأ وأ « ةراجح نم هيف ا اهنطاب كلم « ضرألا رهاظ كلم نم هنأو

 ‹ عبسلا ني نرالا ناو: مروا نمر لام كاش ر الر نأ هل اذأو

 اذه قح يف يفتكال « تقتف ول اهنأل ؛ ضعب نم اهضعب قتفي مل ةمكارتم
 ( . اهتحت امع اهلاصفنال ؛ اهبصغ ىتلا قيوطتب بصاغلا

 . اهيلع ءاليتسالاب ةبوصغم ريصت ضرألا نأ ىلع ةلالد هيفو

 هنأل ؛ نمضت ال : ليقف : فالخ هيف ؟بصغلا دعب تفلت اذإ نمضت لهو

 ‹ تذخأ ام ديلا ىلع» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ ذخأ ام نمضي اغإ

 1 (هیدؤت ىتح

 امهفالتخال ؛ لوقنملا يف لقنلا ىلع لوقنملا ريغ يف ديلا توبث ساقي الو : اولاق

 ىلع قفتملا  لوقنملا ىلع ًاسايق ؛ بصغلاب نمضت اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو
 توبث يفو « لوقنملا لقن يف لصاحلا ءاليتسالا عماجب ؛ لقنلا دعب نمضي هنأ

 : لاقي ؛ لقني مل نإو « ءاليتسا ديلا توبث نأ قحلا لب ؛ لوقنملا ريغ ىلع ديلا

 . ورمع ضرأ ىلع ديز ىلوتساو « دلبلا ىلع كلملا ىلوتسا

 مل اغإو  مرحتلا يف لخاد هنود امو « ىلوألاب هقوف ام اذكو : «اربش» هلوقو

 . ًاردان الإ عقي ال دق هنأل ؛ ركذي

 : مَعَف ؛ (اربش» غا (ًائيش» يراخبلا دنع هظافلأ ضعب يف عقو دقو

 هنأ اومزلأف ‹ ةميق هل بوصغملا نوكي نأ دب ال هنإ : نولوقي ءاهقفلا نأ الإ
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 لكأيف « نمضي الف « ةدحاو ةدحاو ىلع بيبز وأ « رت عاص لجرلا لكأي ذئنيح

 مقل ىلع اوا نم هلكأف ار ا نمضي ف ا لالا نم ومع
 ا ىلع اليسا ريغ نم اما

 َ : فال هللا لوسر نأ : هنَع هللا يضر سّنأ نعو - ۳

al iكيل اعط اهيف عقب اهل مداخ عم نينمؤملا  

 عقدو « «اولک» : لاقو ماعطلا اهيف لَمَجو اًهَمَضف . ةعصقلا ترسكف ءاهديب

 ىمسو ؛ يذمرتلاو يراخبلا هاور . ةروسكملا سَبَحَو « لوسرلل ةحيحّصلا ةعصقلا

 ضو 3 «ءانإب ءان ماعط» : هلك يبنلا لاقف : دازو « ةشئاع ةيراضلا

 . هئاسن ضعب دنع ناك الج هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)

 عم) شحج تنب بنيز : مزح نبا اهامس : (نينمؤملا تاهمأ ىدحإ تلسرأف

 .ماعط اهيف ةعصقب) مداخلا مسا ىلع فقأ مل: فنصملا لاق : (اهل مداخ

 « «اولك» : لاقو ماعطلا اهيف لعجو اهمضف . ةعصقلا ترسكف « اهديب تبرضف

 ‹ يذمرتلاو يراخبلا هاور . ةروسكملا سبحو . لوسرلل ةحيحصلا ةعصقلا عفدو

 ا يبنلا لاقف : دازو . ةشئاع ةبراضلا ىمَسَو , «ءانإب ءان ماَعطب ماَعط» : ل مس
 ارس

 اميف ؛ ةملس مأ ةفحص ىف ةشئاع نم ةصقلا هذه لثم تقفتاو : ( هححصو

 1 مديح هدانسإو : يذمرتلا يأ )1(

 ت ادازو 2 يراخبلا ةياور وحن (۱٥4/۲) ىئاسنلاو / 2( 5 ۲/۲) دواد نأ ةاوزؤ

 . حيحص مهدانسإو ؛ «اولك ؛ مكمأ تراغ»

 .(ه < - هم/؟) هحام ٠ نباو « (۲۹۳/۳) دمح أ هاور اذكو
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 سنأ ثيدح ۔ ۴ بصغلا باب ١ عويبلا باتك ۔۷

 ىلص ىبتلا ىلإ ةفحص ىف ماعطب تأ اهنأ : ةملس مآ نع "!ىئاسنلا هجرخا

 , "رهف اهعمو « ءاسكب ةرزتم ةشئاع تءاجف « هباحصأو ملسو هلآو هيلع هللا

 . ثيدحلا . ةفحصلا هب تقلفف

 عم ةيفصل اهلثم عقوو « '"'ءانإلا ترسك ةشئاع نأو « ةصفحل اهلثم عقو دقو -
 ًانومضم.ناك : اعيش ريغ ىلع كلوخسا نم نأ ىلع لبلد تيدا و تاع

 . اهريغو بوبحلا نم ىلثملا ىف هيلع قفتم وهو « هلثمب

 : لاوقأ ةثالث هيفف ‹ يميقلا يف امأو

 الو « هريغ وأ « ناك ًاناويح لثملا هيف بجي هنأ : نييفوكلاو يعفاشلل لوألا

 . همدع دنع الإ ةميقلا ئزجت

 . كيج هدنسو . اهنع لكوتملا يبا قيرط نم )۱٥۹/۲( «هننىس» يف )۱(

 تكلا اع ا قد ارد يحس 6

 مل ًاًيعبات الجر ثيدحلا دنس يف نأل ؛رظن هيف ةشئاع عم ةصفحل كلذ عوقوب مزجلا (۲)

 . ظفحلا ىّيس وهو ؛ يضاقلا هللادبع نب كيرش هيلإ قيرطلا يفو « مسي

 .. 0111/5) دمحأو « (ه9/9) هجام نبا هجرخأ
 نع ةجاجد تنب ةرسج نع يرماعلا تْيَلُف ةياور نم هنأل ؛ رظن ًاضيأ كلذب مزجلا ىف (4)

 : «بيرقتلا» ىف لاق . ةشئاع

 . قودص - : تلفأ : هل لاقيو - تيلفو « «ةلوبقم ةرسج»

 0000 : فالخ هيفو : تلق

 : لاقو « (45/5) يقهيبلاو « (۲۷۷ « )١58/5 دمحأو « ىئاسنلاو « دواد وبأ هجرخأ

 . (رظن امهيف ةرسجو تيلف»



 سنأ ثيدح - 7 بصغلا باب - عويبلا باتك -۷ .

 . هتميقب نمضي ىميقلا نأ : ةيوداهلل ىناثلاو

 ضورعلا نم كلذ ادع امو « هلثمف « نزوي وأ لاكي ام امأ : ةيفنحلاو كلام لاقو

 امبو (ماعطب ماعطو ءانإب ءانإ» : هل ::ىتنلا لوقب 2( هعم نمو ىعفاشلا لدتساو

 ةياور يف داز « «هلثم هيلعو كوين انين ربك نم» : متاح ىبأ نبا ةياور يف عقو

 هل عقو نم لكل ًاماع امكح : يأ ؛ لكك ىبنلا نم : يأ ؛ ةيضق تراصف : ينطقرادلا

 ‹ كلذك تناك ولو « اهيف مومع ال نيع ةيضق اهنإ لاق نم لوق عفدناف « كلذ لثم

 . ليلدلا يف ًايفاك « «ءانإب ءانإو « ماعطب ماعط» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ناكل

 لب ؛ ماعطلل انه ةمارغ ال هنأل ؛ ماعلا عيرشتلا يف حضاو ماعطلل هركذ نأ ىلع

 . ءانإلل ةمارغلا

 « لثملا مدع نإف ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل ةيده وهف ٠ ماعطلا امأو

 . ةميقلا ذخأي نأ نيبو ‹ لثملا دجي ىتح « هلهمي نأ نيب ريخم هل نومضملاف

 هاو هيلع هللا ىلص هنأب ؛ ةميقلا بوجوب لاق نمل هريغو «رحبلا» يف لدتتناو

 : اولاق ؛ هكيرشل هيقاب هيلع موقي نأ دبع يف هل اكرش قتعأ نم ىلع ىضق ملسو
 . ةميقلاب لِي ىضقن

 الو ء ًائيش كلهتسي مل رخآ نيبو هنيب دبع نم هبيصن قتعملا نأب بيجأو
 نإ مث , اهقتع هل هللا حابأ يتلا هتصح قتعأ لب ؛ ًالصأ ىّدعت الو « ًائيش بصغ
 صقشل صقش ةرظانمو « دبعلا نم صقشلا وه انه لدتسملا معزب كلهتسملا

 . راجشلا نم دعبأو سرقأ دقنلا نوكيف ؛ دعبت

۱۹۱ 



 سنأ ثيدح 7 بصغلا باب ۔ ١ عويبلا باتك ٠

 احالطصا صخ امنإو ‹ ةميقلاب وأ « لثملاب ريدقتلا لمشي ةغل موقتلا نأ ىلع

 . ثداحلا حالطصالاب ال ةغللاب رسفي عراشلا مالكو « ةميقلاب

 ةيوداهلا ترسك يتلا تيب يف ةعصقلا زایسکا و

 مظعمو اهمسا بصاغلا لعفب لاز اذإ ةبوصغملا نيعلا نأب : نيلئاقلا ةيفنحلاو

 O اه ريصتا يدش

 ؛ اذه نم رثكأ سانلا لاومأ لكأ ةملظلا ميلعت ىف سيل هنإ مزح نبا لاق

 وأ ‹ همنغ لكأ وأ « هريغ وأ « ميتي حمق ذخأ تدرأ اذإ : قساف لكل لاقيف

 ةطنحلا ذخو «اهخبطاو همنغ حبذاو « همغر ىلع ًابايث اهعطقف « هبايث لالحتسا

 اذهو ! تذخأ ام ةميق الإ كيلع سيلو « ًابيط ًالالح كلذ كو « اهنحطاو

 رتاوتملا فالخو « لطابلاب سانلا لاومأ لكؤت نأ ىلاعت هيهن يف نآرقلا فالخ

 ةيضقب فلاخلا جتحاو . «مارح مكيلع مكلاومأ نإ» : ا هللا لرسم نع

 . اهيف مالكلا مدقت دقو « ةعصقلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتعد ةأرما نأ وهو « فورعملا ةاشلا ربخب اوجتحاو

 اهل ةراج ىلإ تلسرأف ءاهدجت ملف « ةاش عايتبا تدارأ اهنأ هع اطر

 هللا ىلص هللا لوسر رمأف ؛ اهيلإ اهب تثعبف « كجوزل يتلا ةاشلا يل يثعبا نأ

 . ىراسألا معطت نأ ةاشلاب ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 تيوش اذإ اهنع طقس دق ةاشلا بحاص قح نأ ىلع لدي اذهف : اولاق

 ؛ مهلوق فالخ هنأل ؛ مهيلع ةجح وهف حص نإف ؛ حصي ال ربخلا نأب بيجأو

 مهو . اهكلام نذإ ريغب اهتذخأ يتلا كلم يف محللا كلذ قبي مل قلي هنأ هيف د

۹۲ 



 جيدخ نب عفار ثيدح -4 بصغلا باب - عويبلا باتك ۷

 دق ىراسألا ةأش ربخو « اهندإ ريغب هلي اهب قدصت دقو « بصاغلل هنإ : نولوقي

 مكمل اانا

 ؛ قمت ا 1 سا . مهن ريغب مزق ضر يف عَ نم

 يراخبلا نإ : ا هتسحو ‹ ىئاسنلا الإ ةعبرألاو دمخأ ِهاَوَر

 ربى 5 ص ص

 َعَرَز ْنَم» : هلي هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر جيدحخ نب عفاَر نعو)

 "مخا ُهاَوَر . هممت ُهَلَو ‹ ءيش عْرَرلا نم ُهَل سيلف « ْمِهنْذِإ ريغب موق ضْرَأ يف
 . (ُهَفَمَض يراحُبلا نإ : لاعبو « يذمرتلا ُهَنَسَحَو « يئاسّنلا الإ ةعبزألاو

 يراخبلا نع لقنف « يذمرتلا هفلاخو « ىباطخلا هركذ يراخبلا نع لوقلا اذه

 نب عفار نم حابر يبأ نب ءاطع عمسي ملو : هريغو ةعرز وبأ لاق هنأ الإ « هنيسحت

 نأ ىلع ليلد وهو « هيوقت دهاوش هلو « ًاريثك ًافالتخا ظافحلا هيف فلتخا دقو
 م وا . اهكلامل هنأو « عرزلا كلمي ال ء. ضرألا عرز اذإ «٠ ضرألا بصاغ

 وهو ؛ “كلام و قاحسإو لبنح نب دمحأ بهذم اذهو ؛رذبلاو ةقفنلا نم عرزلا

 « مزح نب دمحم وبأ بهذ هيلإو « ميهاربإ نب , مساقلاو ةنيدملا ءاملع رثكأ لوق

 دحأ هب لقي مل هنأ معز هنأ عم ؛ (۲۸۱ - ۲۸۰/۳) «لكشملا» يف يواحطلا هنسحتساو )١(

 ! ىعخنلا هللادبع نب كيرش ريغ ملعلا لهأ نم

۹۳ 



 قلو هباحصأ نم لجر ثيدح 8460 بصغلا باب - عويبلا باتك -

 وأ « سرغ نم هب دارملا ذإ ؛ ىتأيسو « «قح ملاظ قرعل سيل» : ثيدح هل لديو

 ٠ ةهبش الو « قح ريغب هريغ ضرأ يف رفح وأ « عرز

 ةرجأ هيلعو ؛ بصاغلا رذبلا بحاصل عرزلا نأ ىلإ ةمألا رثكأ بهذو

 مل هنأ الإ« «ابصاغ ناك نإو ؛ عرازلل عرزلا» ثيدحب اولدتساو ؛ ضرألا

 ضیبو هلقن حراشلاو ٠ هدجأ ملف هنع تشحب دقو : «رانملا» ىف لاق . دحأ هجرخي

 لوقلا لهأل وهو « ىتأيو ؛ (قح ملاظ قرعل سيل» : ثيدحب اولدتساو « هجر

 باحصأ نم لجر لاق : لاق هنع هللا يضر ريبزلا نب ةَوْرُع 52000 >

 سرع « ضْرَأ يف فلك هللا لوُسَر ىلإ | امصتخا نيلُجَر نإ : قال هللا 7

 ضرألاب قالو هللا َلوُسسَر ىضقف ٠ رخآلل ضرألاو ءًالْخخَناهيف امهُدَح

Eمالا قرعل سبيلا : لاَقَو « ُهَلْخَن جرْخُب نأ لخنلا يخاف تاو  

 . نسَح هداتسإو « دواد وبأ هور . (یح

 فلتخاو « دير نب ديعس نع ةورُع ةياور نم «ننسلا» باحصأ دنع هرخآو ~~ @ را

 . هيباحَص نيت يفو « هلاسرإو هلو يف

 0 ےس ےس

 لوسَر باحصأ نم لُجر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ريزا نب ةورُع نعو)

 hl هللا لوُسَر ىلإ امصتخا نيلجر نإ : الك هللا
 TS « ضْرَأ يف ي
 ارم

 َرَمَأو ءاهبحاصل ضرألاب اكو هللا لوس قفا رخآلل ضرألاو ءًالْخَت اهْيف

 هاو و

 ‹ فيصوتلاو ةفاضإلاب (ملاظ قرعل ضلال : لاقو ا جرخي نا لخنلا بحاص

 : (ملز ا ثيداحألا» رظنا )١(
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 . "”نَسَح ٌةُداَنْسِإو دواد وبأ ُهاَوَر . (قَح) ةفاضإلا يباطخلا ركذو

 فلتخاو « دْيَر نب ديعس نع ةَورُع ةياور نم «ننسلا» باحْصأ دنع هرخآو

 . (هّيباحص نييعت يفو « هلاسرإو هلصو يف

 دمحم ةياور نم « ًالصتم رخآ قيرط نمو « السرم ةورع قيرط نم دواد وبأ هاورف
 . "'ديعس وبأ هنأ ينظ رثكأو « لِي يبنلا باحصأ نم لجر لاقف : لاقو « قاحسإ نبا

 . ”يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ « ةشئاع نع بابلا يفو

 دنع ورمع نب هللا دبعو ةدابع نعو « يقهيبلاو دواد يبأ دنع ةرمس نعو

 ارا

 ضرأ يف لجرلا سرغي نأ وه : ليقف : «ملاظ قرع» ريسفت ىف اوفلتخاو

 . كلذب اهقحتسيف

 نبا قيرط نم - )١147/5( يقهيبلا اذكو « (158/؟) دواد يبأ دنع - هنإف ! رظن هيف )١(

 . هنعنع دقو « سلدم وهو . هب هيبأ نع ةورع نب ىيحي نع قاحسإ

 ! ديعس وبأ هنأ ينظ رثكأو : اهيف يتلا ةياورلاب دواد وبأ هجرخأ قيرطلا هذه نمو

 : ظفلب « ًاعوفرم ديز نب ديعس نع « هيبأ نع ةورع نب ماشه نع بويأ قيرط نم هاور نکل
 . «قح ملاظ قرعل سيلو « هل يهف « ةتيم ًاضرأ ايحأ نم»

 : (۲۹۹/۲) يذمرتلا لاقو . حيحص هدانسإو

 . «(بيرع نسح ثيدح»

 . )١52/5( يقهيبلا هنعو (۲)

 . )۳۲۷/١( «هيبأ دنسم دئاوز» ىف ًاضيأ دمحأ نب هللادبع دنع : ةدابع ثيدحو (9)

 وه مث « هنم عمسي ملو ؛ ةدابع نع تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ىيحي نب قاحسإ هيفو

 ! «بيرقتلا» يف امك ‹ لوهجم
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 ةركب يبأ ثيدح 157 بصغلا ناب ١ ش عويبلا باتك -۷

 . قح ريغب سرغو رفتحاو ذخأ ام لك : كلام لاقو

 رفتحا ام : نطابلاف ؛ ًانطاب نوكيو ًارهاظ نوكي ملاظلا قرعلا : ةعيبر لاقو

 . هسرغ وأ « هانب ام : رهاظلاو ؛ نداعملا نم هجرختساو ءرابآلا نم لجرلا

 ‹ ةهبش الو « قح ريغب هريغ ضرأ يف رفح وأ « عرز وأ « ىنب نم ملاظلا : ليقو

 ( . براقتم ريسافتلا نم ركذ ام لكو

 جارخإ نيب ريخي لب ؛ هلا وح و ملاظ ر نيرا ىف نالا تا يلع ليطو

 . رجشو عرز نيب ةقرفت ريغ نم نيثيدحلا نيب ًاعمج ؛ هيلع هتقفن ذخأو هسرغ ام

 . هرهاظ فالخ ىلع هل ٌلْمَح ‹ بصاغلل عرزلا نأ ىلع ليلد هنأب لوقلاو -

 هنع ىفنيو « ًالاظ هيمسيو : «قح ملاظ قرعل سيل» : عراشلا لوقي فيكو

 ظ !؟هل قحلا لب : لوقنو « قحلا

 موي هتبطخ يف لاق هلي يتلا نأ : هلع هللا يضر ةركب يبأ نعو 5
 يف اذه ْمُكمْوَي ةّمرحك < مارح ْمُكْيَلَع مكلاومأو مك ءامد ن ىب رحنلا
 . هيلع قفتم . «اذه مك دّلَب يف ء اذه ٌمكرهش

 رختلا موي هتبطُخ يف لاق فل يبتلا نأ : ُهْنَع هللا يضر ةّركَب يبأ نعو)

 مكرْهَش يف ءاذه ْمُكِمَْي ةَمْرحَك « مارح ْمُكيلع ُْكَلاَوَْأو ْمُكءامد نإ : یم

 . (هّيلَع َقفتُم «اذه مك دّلَب يف اذه

 ‹ بصغلا باب لوأ يف فنصملا هب أدب ولو . عامجإو حضاو هيلع لد امو

 . اجاتعفا ناو اساسا ىلا ناكل



 رباج ثيدح - 1 ةعفشلا باب عويبلا باتك ٠

 ةعفشلا باب

 : لاوقأ ةثالث اهقاقتشا ىف . ءافلا نوكسو ةمجعملا نيشلا مضب ؛ ةعفشلا

Rt 

 ىلإ تلقتنا تناك  يعرش ببسب - ةصح ىلإ ةصح لاقتنا : ًاعرش يهو
 . ىّمسملا ضوعلا لثمب « يبنجأ

 ءًاهرك ذخؤت اهنأل ؛ سايقلا فالخ ىلع تدرو اهنإ : ءاهقفلا رثكأ لاقو

 . رخآ ررضب دحاو نع عفدت ال ةيذألا نألو

 ريغلا ررض اهيف عفدي رخأ تاسايق تقفاوو « سايقلا اذه تفلاخ : ليقو
 . امهوحنو « سلفملاو درمتملا نع مكاحلا عيبك « اهرك هقح ذخؤي مث « رخآلا ررضب

 فم هللا لوسر ىضق : لاق اًمُهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نَع 1

 الف « قرطلا تّفَرْصَو دوُدُحلا تعفو اذإف ؛ مسي ملام لك يف ةعفشلاب

EEEلك يف ةعفشلا : ملم ةياور يفو ؛ يراحُبلل ظفللاو « هلع قفتم  
 نأ لحيال : ظل يفو .  ُحُلصَي ال . طئاح وأ « عير وأ « ضرأ يف كرش

 ىّلص يبنلا ىضق : يواحّطلا ةياور يفَو « هكيرش ىلَع ضرْغَي ىّتح ؛ عبسي
 . تاقث ُهَلاجرو . ءيش لك يف ةعفشلاب مّلسو هلآو هيلع هللا

 ةعفشلاب لك هللا لوسر ىضق : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع)

 ل (تقّرٌصو ُدودُحْلا تعقو اذإف ؛ مَسَقُي مل ام لك يف

 . ةعفش الف) اهعراوشو : (قرطلا) فراصم ْتَنْيُب : هانعم ؛ ءافف ءارلا ديدشتو
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 رباج ثيدح - A4۷ ةعفشلا باب ۔ ١7 عويبلا باتك ۔ ۷

 رباج ثيدح نم : يأ: ("!ملسم ةياور يفو « يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم

 نوكسو ءارلا حتفب : (عُبَر وأ ٠ ضْرَأ يف) كرتشم : يأ : (كرش لك يف ٌةَعْفشلا)

 2 ""ظفل يفو - ّحُلَْي ال طئاح ْوأ) ضرألا ىلع قلطيو «رادلا « ةدَحولا

 يفو . "'هكيرش ىلع ضرْعَي ىتح) هيلع قايسلا ةلالدل طيلخلا : (عيِبي نأ - لحي

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىضق) رباج ثيدح نم : يأ : (يواحطلا ةياور

 . (""تاقث هلاجرو . ءيش لك يف ةعفشلاب ملسو

 ةعفشلا توبث ىلع ةلالدلا يف ترفاضت دق ثيدحلا اذه ىف ظافلألا

 . مسقي ام ناك اذإ « هيلع عمجم اذهو , نيتاسبلاو راقعلاو رودلا يف « كيرشلل

 . فالخ « هوحنو ريغصلا ماّمحلاك مسقي ال اميفو

 . ءيش لك ىف ةعفشلا ةحص ىلإ  ةرتعلا : «رحبلا» يفو - ةيوداهلا بهذو

 مقر) دوراجلا نيو 5 ‹ ۲۲۹/۲) يئاسنلاو « (57١1/؟) ايشيأ ةزاذ يبأ دنع يهو )١(

 e انعنعم اذكه رباج نع ريبزلا يب 00 0 0

 ْ . يئاسنلاو « ملسل 49

 . «هب قحأ وهف « هنذؤي ملو عاب نإف» : ةياور يف هريغو ملسم داز (؟)

 ظ . (؟"9/5) (4)

 ! «هب سأب ال هدانسإ» : (؟45/4) ) «حتفلا» يف لاقو (5)

 | عيرج نبا ةنعع هين هنآ الولا لاق امك وهو : تلق

 هريغو ملسم ةياور يف يذلا 0 هلوق نم ًافرحم (2ءيشأا : هوت نوكي نأ ىشحخأو

 ا ' ! ةحيحصلا
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 . يواحطلا ثيدح هل لديو < 'هباحصأو ةفينح ىبأ نع «رحبلا» يف هلثمو

 نإو < (ءيش لك يف ةعفشلا» اعوفرم يذمرتلا دنع سابع نبا نع هلثمو

 . هعفرل دهاش وهو ‹ سابع نبا نع هلاسرإ تبث دقف ؛ أطخ هعفر نإ : ليق

 . ةجح « ةياورلا هيلإ تحص اذإ « يباحصلا لسرم نأ ىلع

 . هيف ررض ال هنأل ؛ نوزوملاو ليكملا يف ةعفش ال هنأ : روصنملا نعو

 . ررضلا ةلعلا نأ ملسن او اولا قدم طاقسإ رهو ارض هيك نأ, خا

 تعقو اذإف» : هلوقب نيلدتسم لوقنملا ىف اهتوبث مدع ىلع رثكألا بهذو

 يف الإ نوكت ال اهنأ ىلع لد هنإف ؛ «ةعفش الف ‹ قرطلا تفرصو دودحلا

 . «عبر وأ» : ملسم ثيدح يف هلوقل ؛رادلا هب قحلتو « راقعلا

 . ماعلا دارفأ ضعب مكح ركذ نأب بيجأ . ردان لوقنملا يف ررضلا نآلو : اولاق

 . هيلع هرصقي ال

 ؛ ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو « رباج ثيدح نم رازبلا جرخأ هنألو : اولاق

 . «طئاح وأ « عبر يف الإ ةعفش ال» : لوألا : امهيف رصحلا ظفلب

 . «راقع وأ ءراد يف الإ ةعفش ال» : يناثلا ظفلو

 تتبث ول اهنأب بيجأو « فيعض دانسإلا : هل هقايس دعب ىقهيبلا لاق هنأ الإ

 . «ءيش لك يف» قوطنم مواقي الو ‹ ميهافم تناكل

 يف ةعفشلا وه امنإ « هيبحاصو ةفينح يبأ نع (558- )۲٠٠/۲ يواحطلا هركذ يذلا )١(
 ؛ «ءىش لك ىف» : رباج ثيدح لوأت مث « راوج ابو ‹ قيرطلا يف ةكرشلا يفو « راقعلا يف ةكرشلا

 !! «رحبلا» ىف ام فالخ اذهف ! نيضرألاو راقعلاو رودلا ىف : يأ

۱۹۹ 



 رباج ثیدح 1 ةعفشلا باب عويبلا باتك ۷

 ْ ةعفشلا اهيف حصت : لاقف « بايثلا لوقنملا نم ىنثتسا نم مهنمو

 . ةعفشلا هيف حصت : لاق نا هن ىنثتسا نم مهنمو

 ل

 ىلع هلمح نمو « هضرع لبق عيبلا هيلع مرحم هنأو « هكيرش ىلع ضرعي
 . ليلد الب يهنلا لصأ فالخ ىلع لّمَح وهف « ةهاركلا

 نم هعاب مث هكيرش هنذآ نأ دعب ةعفشلا كيرشلل له ؛ ءاملعلا فلتخاو

 . رثكألا لوق وهو ؛ هناذيإ مدقت اهتحص عنمي الو « كلذ هل : ليقف ؟هريغ

 دعب هتعفش طقست : ثيدحلا لهأ نم ةفئاطو ديبع وبأو مكحلاو يروثلا لاقو

 ءوض ةيشاح» را يذلا قو ثيدحلا ظفلب قفوألا وهو ؛ هيلع هضرع

 . «راهنلا

 اذهو « عيبلا دقعب ناك اميف تبثت اغإ اهنأب رعشي ام « «عيبي نأ» : هلوق يفو

 . فالخ هريغ يفو « هيلع عمجم

 ةيوداهلا 5 دقو « ةراجإلا يف ةعفشلا لمشي « «ءيش لك يف» : هلوقو

 ا ىمست ةعفنملا نأل ؛ SS E اولاقو

 الو ء اًئيش نكت ملول ْذِإ ؛ ًاضيأ « «كرش لك يف» : اهلمشف ؛ ةكرتشم ا

 ت ااا ةأياهملاب ةمسقلا الو  اهيف ريجأتلا حص امل ناك شف

  : eعيبي نأ هل لحي ال ٠

 . «سوماق» . «هيلع ًاياهتملا رمألا وه» )1 (

Yon. 



 سنأ ثيدح ۔ ۸ ةعفشلا باب - 7 عويبلا باتك ٠

 . اهيف ةعفشلا ةلع دوجولو اهل ليلدلا لومشل ؛ اهيف ةعفشلا توبث قحلاف

 اذإ ملسملا ىلع يمذلل اهتوبث كرتشم : يأ : «كرش لك يف» : هلوق رهاظو

 . فالخ هيفو كلملا ىف هل ًاكيرش ناك

 . اهيف ءاقبلا نع نويهنم مهنأل ؛ برعلا ةريزج ريغ يف يمذلل اهتوبث رهظألاو

 راج» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو

 . ةلع هلو « ناّبح نبا هَحَحّصو يئاستلا ُهاَوَر «رادلاب قَحأ رادلا

 رادلا ٌراج» : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضرر كلام نب : سنأ نعو)

 هنأ ىهو : : لع ا هححصو < ""يئاستلا هور . «رادلاب قَحأ

 550000 هوجرخأ نورخآو « سنأ نع ةداتق نع ظافحلا نم ةمئأ هجرخأ

 ؛ ناطقلا نبا هلاق ؛ ًاعيمج ناحيحص امه : ليقو « ظوفحلا وه اذهو : اولاق ؛ ةرمس

 . ىلوألا وهو

 . هل «ىربكلا» ىف ةف اأ «ريغصلا عماجلا» ىف هيلإ هازع دقو ! هدنع هدجأ مل )۱(

 انثدح : سنوي نب ىسيع نع )١١67( نابح نبا هلصوو ‹ (۲۹۲/۲) يذمرتلا هقلع دقو

 . هب نسا نع ةداثق غ دش

 : لاقو ؛ ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع ةيلع نبا نع يذمرتلا هلصو مث

 : «حيحصلا وه اذه»

 ىف ءايضلا اي نيهجولا و 4 (؟ه/؟) دواد داك : ديعس نع ةبعش هعباتو

 نيهجولا ىلع سنوي نب ىسيع نع هاور بابخ نب دمحأ نأل ؛ )١/7١4( «ةراتخلا»

۲١١ 



 عفار يبأ ثيدح _ ۹ ةعفشلا باب - ١١  عويبلا باتك -۷

 قحأ ٌراجلا» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عفاز يبأ نعو 5

 . ةّصق هيفو يراخُبلا هجرخخأ (هيقصن
 ثيل ا

 قحأ ٌراجلا» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عفار يبأ نعو)

 . يرامخبلا هجرخأ) برقأ فاقلا حتفو ٠ ةحوتفم « يلا داضلاب 008 «(هبقصب

 ىلإ ريشي - اذه رمأت الأ : ةمرخم نب روسملل عفار وبأ لاق هنأ يهو : (ٌةّصق هيفو

 ا ر ی یا نأ _ دعس

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىقنأ الولف ؛ دقن ةئامسمخ نم امهتعنم
 . كتعب أم («هقصب قحأ راجلا» : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 ل يهتز دخ سی عيبلا يف ة عفار وبأ ه هركذ ناك نإو « ثيدحملاو

 نب كيرتشلا ثردحك ؛ : اهريغلو ثيداحألا هذهل ؛ نورخأو ةيفنحلاو ةيوداهلا اهتوبث

 الإ مسق الو ‹ كرش اهيف دحأل سيل يل ضرأ !هللا لوسر اي : تلق : لاق « ديوس
 نب ورمع نع ةداتق نع دعس نبا هجرخأ : «هبقصب قحأ راجلا» : لاق ؟راوجلا

 . ىتآلا رباج ثيدحو « ""اديرشلا دع اخ

 ال هنأ ا مهريعو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو نامثعو رمعو ىلع بهذو

 . «سوماق» . «هنم سرقيو هيلي ام : يا )1(

۲ 



 عفار يبأ ثيدح 48 ةعفشلا باب _ ۳ عويبلا باتك

 هب دارملا نأ ىلع لديو : اولاق ؛ كيرشلا « ثيداحألا يف راجلاب دارملاو : اولاق

 نم وهو « ثيدحلاب لدتساو «ًاراج طيلخلا ىّمس هنإف ؛ عفار يبأ ثيدح « كلذ

 : راجي CT E ةغللا يف فرعي ال هنأب لوقلاو ؛ دارملاب فرعأو ناسللا لهأ

 . راج وهف « ًائيش براق ءيش لك نإف ؛ حيحص ريغ

 يف نيتيب كلي ناك هنأل ؛ هل راج لب ؛ دعسل كيرش ريغ عفار ابأ نأب بيجأو

 اس له نم اا اضف كانا هنأ ال « دعس راد

 تعقو اذإف» : هلوقو « كيرشلل ةعفشلا ثيداحأ نم فلس ا ًاضيأ اولدتساو

 رصح اهيف يتلا ثيداحألا نم هوحنو « «ةعفش الف ‹ قرطلا تفرصو دودحلا

 . ةمسقلا لبق ةعفشلا

 ؛ راجلل ضرعت ريغ نم كيرشلل ةعفشلا تابثإ اهيف ام ةياغ نأب اهنع بيجأو

 . موهفم الو « قوطنمب ال

 اميف وه امنإ « ثيدحلا . ةعفشلا لي يبنلا لعج امنإ : هلوق ىف رصحلا موهفمو

 ‹ ةعفشلا لطبت ةمسقلا نأ هلولدمف ؛ كيرشلاو يرتشملا نيب عيبملل ةمسقلا لبق

 : ةياور حيرص وهو

 ملام لك يف ةعفشلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا لعج امنإو

 ةلدألا مايق دعب راجلل اهتوبث لطبت ال « طيلخلل ةعفشلا تابثإ ثيداحأو

 : يتالا ثيدحلا اهنمو . فلس ام اهنم يتلا « اهيلع

e 



 رباج ثيدح ۔ ۰ ةعفشلا باب - ١١ عويبلا باتك -۷

 قَحأ ٌراجلا» : الك هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع هللا ىضَر رباج نعو د مه

 هاور . «ادحاَو اًمُهقيرط ناك اذإ - ًابئاغ ناك نإو - « اهب ٌرظتنُي ؛ هراج ةعفشب

 . تاقث هلاجرو « ةعبرألاو ا

 ف اا قلك هللا لوسر : لاق ُهْنَع هللا يضر رباج نعو)

 هنا اول امهقيرط ناك اذإ  ًابئاغ ناك نإو اهب ُرظتنُي ؛ هراج

 . (تاقث ةلاجر و: "!ةعيرألاو

 هذه يف اوملكت دق مهنإف ؛ الإو , هلالعإ مدعو هلاجر قيثوتب فنصملا نسحأ

 يبأ نب كلملا دبع «ًادحاو امهقيرط ناك اذإ» : هلوق ةدايزب درفنا هنأب ةياورلا

 . يمرزعلا ناميلس

 مولعو لوصألا يف فرع امك « هدارفنا رضي ال نومأم ةقث كلملا دبعو : تلق

 ظ . ثيدحلا

 امهقيرط ناك اذإ» : هلوقب هديق هنأ الإ «راجلا ةعفش ةلدأ نم ثيدحلاو
 ةعفشلا ت تبثت اهنأب : الئاق « ءاملعلا ضعب اذه طارتش ثا ىلإ بهذ دقو «ادحاو

 . قيرطلا يف اكرتش ثا اذإ ؛ راجلل

 5 حيرصتللف : ليلدلا ثيح نم امأ هرابتعا دعي الو : «حرشلا» نيف لاق

 . ةعفش الف « ًافلتخم ناك اذإ هنأ طرشلا موهفمو . اذه رباج ثيدح يف

 كلملادبع ريغ ثيدحلا اله ىور ادحأ ملعن الو« بيرغ نسح ثيدحو) : يذمرتلا لاقو ( ١(

 ا ا ا و رباج نع ءاطع نع ناميلس ىبأ نبا
 ل ةبعش ريغ ؛ هيف ملكت

۰€ 



 رباج ثيدح 66 ةعفشلا باب ۔ ۳ عويبلا باتك ۔۷

 ررضلاو « ررضلا عفد ةبسانمل ةعفشلا ةيعرش نألف ؛ ليلعتلا ثيح نم امأو

 امنإ كلذو « عافتنالا ةكيشو طالتخالا ةّدش عم نوكي امنإ  بلغألا بسحب

 . كلذ مدع عم ررضلا ردنيو « قيرطلا ىف وف وأ « لصألا يف كيرشلا عم وه

 ناك اذإ هنآل + الوأ روكذملا ليوأتلا لمعحي آل( ظرتلاب ديقلا راج تيذخو

 ظ . ًادحاو قيرطلا نوك طارتشال ةدئاف الف « كيرشلا راجلاب دارملا

 قيرطلا داحتا عم هنأل ؛ طيلخلا ىلإ مالكلا لآ دق هنأ ىفخي الو : تلق

 ةيشاح رافغلا ةحنم» ىف هانررق يذلا وه اذهو ءاهيف ةطلخلل ةعفشلا نوكت

 . «راهنلا ءوض

 . ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو « لاوقألا لدعأ وهو : ميقلا نبا لاق

 ؛ قيرطلا داحتا عم راوجلاب ةعفشلا تبثأ هنإف ؛ هيف حيرص اذه رباج ثيدحو

 دودحلا تععقو اذإف» : لاق ثيح .اهفالتخا عم رخآلا هثيدح ىف هب اهافنو

 . «ةعفش الف ‹ قرطلا تفرصو

 قدصي امهدحأف « مدقتملا هثيدح قوطنم هنيعب وه اذه رباج ثيدح موهفمف

 ننسلا تقفاوتف « نّيظفللا ىور رباجو « هضقاني الو ‹ هضراعي ال ‹ هقفاويو رخآلا

 . هانعمب ىهتنا . هللا دمحب « تفلتئاو

 يو ايو بج كب اا ياس يبرم هلوقو

 . اهلجأل ءارشلا هغلبي نيح ريسلا هيلع بجي ال هنأو

 .: هلوق وهو ! ىتآلا ثيدحلا امأو



 رمع نبا ثيدح ١ ةعفشلا باب - ٠ ظ عويبلا باتك -۷

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبَتلا نع ُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 1١

 ةعفش الو» : دازو راّرَبلاو هَجاَم نبا هاور . «لاقعلا حك ةعفشل هشلا» : لاق
 و# ٠ ا 0 5

 . افيعض هدانسإو < «بئاغل
Eس  

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 ‹ «بئاغل ةعفش الو» : دازو « رازبلاو هجام نبا هاور . «لاقعلا لحك ةعفشلا

 . (""فيعض هدانسإو

 ‹ بئاغل ةعفش ال» : امهتياور نم هظفلو « هفرعتس امل ةجح هب موقت اال هنإف

 لصأ ال : نابح نبا لاقو «رازبلا هفعضو . «لاقع لحك ةعفشلاو . ريغصل الو

 . تباثب سيل : يقهيبلا لاقو ءركنم : ةعرز وبأ لاقو « هل

 . اهل لصأ ال اهلك ثيداحأ هانعم يفو

 نمحرلادبع نب دمحم نع ثراحلا نب دمحم ةياور نم هنأل ؛ دج فيعض وه لب )١(
 : لاقو ء«(8/5١٠) يقهيبلا اذكو « (۸۹/۲) هجام نبا هجرخأ . رمع نبا نع هيبأ نع ينامليبلا

 امهفعض ؛ فيعض ينامليبلا نمحرلادبع نب دمحمو . كورتم يرصبلا ثراحلا نب دمحم»
 ( . «هريغو نيعم نبا

 دمحم هنبا يف لاق اذكو « «بيرقتلا» يف امك « ًاضيأ فيعض ينامليبلا نمحرلادبعو : تلق
 : دازو

 2 . (نابح نباو يدع نبا همهتا دقو»'

 . هجولا اذه نم هل ةياور يف ًاضيأ هجام نبا اهاور « رازبلا دنع يتلا ةدايزلاو

 ! هجام نبا دنع سيل « امهتياور نم حراشلا هركذ يذلا ظفللاو

 . )۸٠١( ثيدحلل فلاخم اذه ىلع وهف ؛ اهيلإ ردتبي مل نإ توفت اهنأ : ثيدحلا ىنعم يف روهشملاو

 أ



 ىلع اهنأ : ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيوداهلا دنعف « كلذ يف ءاهقفلا فلتخا

 . اهنم ءيش ىلع ليلد ال روفلا نامز يف ريداقت مهلو « روفلا

 هنأل ؛ ةيروفلا بساني هنإف ءررضل عفد اهتيعرش هجو ناك اذإ هنأ كش الو

 هارتشم ءاقبب يرتشملا ررض يف غلابيو « عيفشلا ررض عفد ىف غلابي فيك.: لاقي

 ‹ ةيروفلا طارتشا مدع لصألاو « مكح تابثإ يف ردقلا اذه يفكي ال هنأ الإ

 . ليلد الو « ليلد ىلإ جاتحي اهتابثإو

 ضعب اهركذي ةركنم ظافلأل «ىربكلا ننسلا» يف باب يقهيبلا دقع دقو

 ‹ بئاغل الو ‹ ىبصل ةعفش الو « لاقع لحك ةعفشلا : اهنم دعو « ءاهقفلا

 ةعفش الو « كردي ىتح « هتعفش ىلع يبصلاو « ثروت الو « ثرت ال ةعفشلاو

 . ںاتكلا ثيدح اهنم دعف ؛ ةعفش ينارصنلل الو « يدوهيلل سيلو « ينارصنل

۹۷%۷ 



 بيهص ثيدح ضارقلا باب 5 عويبلا باتك -

 ضارقلا باب ۔ 5

 . حبرلا نم بيصنب لماعلا ةلماعم وهو ؛- فاقلا رسكب - ضارقلا
 . زاجحلا لهأ ةغل يف هتيمست هذهو

 ىف لصحي حبرلا ناك امل ؛ ضرألا يف برضلا نم ةذوخأم « ةبراضُم ىمستو

 . فرصتلا وهو « لاملا ىف برضلا نم وأ « رفسلاب بلاغلا

 مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا نأ : هنع هلا يضر بيهص ْنَع 5
 ريعشلاب رّبلا طلَخو « ةضراقملاو « لجأ ىلإ عيبا : ةكربلا نهيف ثالث» : لاق

 . فيعض دانسإب هَجاَم نبا اور . مبلل ال تيب

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هنع هللا يضر بيهص ْنَع)

 تْيَبلل ريعشلاب رُبلا طلخَو , ةضراقملاو لجأ ىلإ عيبا : ةكرَبلا نهيف ثالث»

 0 افيعض دانسإب ُهَجاَم نبا هاور . علل ال

 : ةلهاسملاو « ةحماسملا نم لجأ ىلإ عيبلا يف امل ؛ ثالث يف ةكربلا تناك اغإو

 . ليجأتلاب ميرغلل ةناعإلاو

 . ضعبب مهضعب سانلا عافتنا نم كلذ يف امل ؛ ةضراقملا يفو

 . «لطاب نتملاو < ملظم دانسإ)

 1 هأيإ هحام نبا جارخإب هوبقعتو 1 «تاعوضوملا» یف يزوجلا نبا هركذو
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 مازح نب ميكح ثيدح ۔ ۳ ضارقلا باب ۔ ٤ عويبلا باتك ٠

 الام ُهاَطْعَأ اذإ لجّرلا ىلَع طرتشُي ناك ُهَنَأ : مازح نب ميكح نعو 6
 هب لز الو ءرْحَب يف ُهَلمْحَت الو بطر دبك يف يلام لَعْجت ال ذأ ‹ ةضراقُم

 هاوَر . «يلام تنمض دقن« « كلذ ْنم ائّيش تلعف نإف ؛ ليسَم نطَب يف

 . تاقث هلاجرو « ُيئطقَرادلا

 ْنَع هيبأ ْنَع بوقعي نب نمْحرلا دْبَع نب ءالعلا نَع «أطوملا» يف لا

 . حيحص فوقوَم وهو . ا يل ی ا

 الام هاَطْعَأ اذإ لجّرلا ىلع طرشي هب ناك هنأ: عا
 لزذت الو ءرْخَب يف ُهَلِمْحَت الو « بطر دبك يف يلام َلَعْجَت ال نأ : ()ةِضّراقُم

 هاور . (يلام تنمض دقف « كلذ نم اشيش تلعف نإف ؛ ليسَ نطَب يف هب

 . تاقث هلاجرو , "”ينطقرادلا

eنع هيبأ نع ںوقعی نب نمحرلا دبع نب ءالعلا نع «ًاطوملا» يف كلام  

 SS امهنيب حبرلا نأ ىلَع ٌنامشُعل لام يف َلمَع هنأ : هدج

 رقاق لهاا رق ناك اجار ىقارقلا ر رج ف يملا نيب ناخ ال

 . رجألا ةلاهج نع اهيف يفع هنأ الإ ا نم عون وهو ؛ مالسإلا
 سانلاب قفرلا عضوملا كلذ يف ةصخرلا تناكو

 : طورشو ناكرأ اهلو

 . همكح ىف ام وأ « لوبقلاو « همكح يف ام وأ باجيإلاب دقعلا : اهناكرأف

 )١( طق هّبرل برضي .

 )۲( يقهيبلا اذكو « (715) «هننس» يف )١/ . )۱۱۱حيحص امهدانسإو .
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 مازح نب ميكح ثيدح 7 ضارقلا باب ۔ 5 عويبلا باتك

 ؛ دقن لام ىلع - رفاكل ملسم لام نم الإ - فرصتلا َيّرئاج نيب لاشتمالا وهو
 . روهمجلا دنع

Es 
 eR . اهيف ةرفتغم ةلاهجلا نأ. : اهنم

 . دعتي مل اذإ لالا سأر نم فلت اميف لماعلا ىلع نامض ال هنأ : اهنمو

 لماعلا راسعإ زيوجتل : ليق « هعنم ىلع روهمجلاف « ًانيد ناك اذإ اوفلتخاو .

 . هنع ىهنملا ابرلا نم نوكيف ؛ حبرلا لجأل هنع هريخأت نو لا

 . ةنامأ ريصيو « ةنامضلا نع لوحتي ةمذلا يف ام نأل : ليقو 0

 . ةبراضملا لام هنوك نيعتي ملف « ةقيقح رضاحب سيل ةمذلا يف ام نأل : ليقو
 . لالا بحاص نم لام ىلع نوكت نأ ةبراضملا طرش نمو

 .ًانيعم ًادئاز ًائيش هسفنل حبرلا نم امهدحأ طرتشا اذإ هنأ ىلع ًاضيأ اوقفتاو

 . وغليو زوجي اال هنإف

 ؛ ءاش امع لماعلا رجحي نأ لاملا كلامل زوجي هنأ ىلع ميكح ثيدح لدو

 ناك اذإ اميف ةيقاب ةبراضملاف « لاملا ملّس نإو « لاملا فلت اذإ « نمض « فلاخ نإف

 . ظفحلا ىلإ عجري

 « ةراجتلا ىلإ عجري ناك لب ؛ ظفحلا ىلإ عجري ال ظارتشالا ناك اذإ امأو

 الوطن ريش هنإف ؛ نالف نم عيبي الو « ًانیعم ًاعون يرتشي ال نأ هاهني نأب كلذو

 . ذفني مل ءزجي مل نإو « عيبلا ذفن كلاملا زاجأ نإف ؛ فلاح اذإ
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 رمع نبا ثيدح ٤ ةراجالاو ةاقاسملا باب 6 عويبلا باتك -۷

 ةراجإلاو ةاقاسملا باب 5
 هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوُسَر نأ : امُهْنَع هللا يضر َرَمُع نْبا نع /6 ٤ - ےس 3

 . هيلع قفتُم . عز وأ ِرَمَن نم اهم جرْخَي ام رطشب َربيَخ َلْهَأ لماع مّلسو

 فصن ملو اَهَلَمَع هوّفكي نأ ىلَع اهب ٌمُهّرقي نأ هوُلَأَسَف : امهل ةياور يفو

 . اهب اورق « «انئش ام كلذ ىلع اهب مرق : ا هلا لوسَر مُهَل لاقف « رَمشلا

 . هنع هللا يضر رَمُع مُهالْجَأ ىّتح

 ىلَع اهضْأو َرَبْيخ لخن َرَبْيَخ دوهي ىلإ عفد هي ه
 . اًهرَمَث ٌرْطَش ْمُهَلَو . مهلاومأ نم اهوُلمَتْعَي نَا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا َلوُسسَر ّنأ : امُهْنَع هللا يضَر َرَمُع نبا نَع)
 .ِهْيَلَع قفتم . عزز وأ ءِرَمَف نم اهم جرحي ام رطشب ربي لها لماع

 فطن مُهِلَو اَهَلَمَع ه هوُفكي نأ ىلَع اهب ٌمُهّرقي نأ هولا : امهل ةياور يفو

 . اهب اوُرَقَف  «انفش ام كلذ ىلع اهب مكّرقُم» : لو لا لوس مهل لاقف رمل

 . هنع هللا يضر رّمُع ْمُهالْجَأ ىّتح

OT0ء صو  

 ىلع اهضزأو َرَبْيخ لخن َربْيخ دوهي ىلإ عفد الك هللا لوّسَر نأ : ملو

 . (اَهرَمَت ُرْطش ْمُهَلَو . مهلاومأ نم اهوُلمَتْعَي نأ

 يبأو مالّسلا هيلع يلع لوق وهو « ةعرازملاو ةاقاسملا ةحص ىلع ليلد ثيدحلا

 ‹ نيتعمتجم نازوج امهنأ : نيثدحملا ءاهقف رئاسو « ةميزخ نباو دمحأو رمعو ركب

 . ةدرفنم ةدحاو لك زوجنو
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 رمع نبا ثيدح ۔ ٤ ةراجالاو ةاقاسملا باب 6 . عويبلا باتك -۷

 . ةعرازملاب لمعلا ىلع نورمتسم راصعألاو راصمألا عيمج يف نوملسملاو

 ةدملا تناك نإو « ةعرازملاو ةاقاسملا ةحص ىلع ليلد «انئش ام» : هلوقو

 . ةراجإلاك ‹ ةمولعم ةدم ىف الإ « ةعرازملاو ةاقاسملا زوجت ال روهمجلا لاقو ةلوهجم

 ربيخ ىف ماقملا نم مكنكغ دارملا نأو « دهعلا ةدم ىلع « «انئش ام» : هلوق اولوأتو

 ىلع امزاع ناك ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنأل ؛ انش اذإ مكجرخن مث « انئش ام

 . رظن هيفو « برعلا ةريزج نم دوهيلا جارخإ

 زوجت ال اهنأ ىلع اوقفتا دقو « ةراجإ اهنأل ؛ ةمولعم اهتدم نإف ؛ ةاقاسملا امأو >

 ظ ملغ لجأبألا

 ةاقاسملا زاوج ىلع ليلد ربيخ ةصق ىف : «داعملا داز» يف ميقلا نبا لاقو

 ىلع ربيخ لهأ لماع لكي هنأل ؛ عرز وأ ءرمث نم ةلغلا نم ءزجب « ةعرازملاو

 هئافلخ لمع رمتساو « ةتبلا خسني ملو « هتافو نيح ىلإ كلذ ىلع رمتساو « كلذ

 « ةكراشملا باب نم لب ؛ ءيش ىف ةرجاؤملا باب نم اذه سيلو « هيلع نيدشارلا

 ؛ نيلثامتم نيب قرف دقف « كلذ مّرحو ةبراضملا حابأ نَّمف « ءاوس ةبراضملا ريظن وهو

 م ملو < مهلاومأ نم اهولمتعي نأ ىلع ضرألا مهيلإ عفد وْ هنإف

 مدع هيده نأ ىلع لدف ؛ ًاعطق ةنيدملا نم رذبلا مهيلإ لمحي ناك الو ءرذبلا

 ناك اذهو ‹ لماعلا نم نوكي نأ زوجي هنأو « ضرألا بر نم رذبلا نوك طارتشا

 ايي نم نيدشارلا ءافلخلا يدهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هيده

 . ةبراضملا يف للملا سأر ةلزنمب ضرألا نإف ؛ سايقلل قفاوملا وهف « لوقنملا وه هنأ

 « هبحاص ىلإ عجري الو « ضرألا يف تومي اذهلو « ءاملا يقس ىرجم يرجي رذبلاو
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 سيق نب ةلظنح ثيدح -866 ةراجإلاو ةاقاسملا باب 5 عويبلا باتك -۷

 دسفي اذهو « هبحاص ىلإ هدوع طرتشال « ةبراضملا يف لاملا سأر ةلزنمب ناك ولو

 لج هللا لوسر يدهل قفاوملا وه حيحصلا سايقلا نأ ملعف ؛ ةعرازملا

 ا. نارا

 ةاقاسملا نأ نم ةيوداهلاو ةيفنحلا هيلإ بهذي ام ىلإ همالك يف راشأ دقو

 «ةونع تحتف ربيخ نأب ثيدحلا اذه اولوأتو « ةدساف يهو , حصت ال ةعرازملاو

 وهف هكرت امو « هل وهف هذخأ امف ملسو هلآو هيلع هللا یلص هل ًاديبع اهلهأ ناكف

 . هيلع دامتعالا نسحي ال دودرم مالك وهو « هل

 جيدخ َنْب عفار تْلَأَس : لاق هنع هللا يضر سيق نُ َةَلَظْنَح نعو 6
 ساتلا ناك امَنإ ؛ هب سأب ال : لاقف ؟ةضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك نع

 تاَناّيذالا ىلَع مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىّلِص هللا لوسر دّهَع ىلع َنورِجاْوُي
 ءاذه ُملْسَيَو ء اذه ُمَلْسَيَو ء اذه كلّه  عّرَرلا نم ءايشأو « لوادجلا لابو
 ءيش اًمأف ؛ هلع َرَجَر كلذلف ؛ اذه الإ ءاَرك ساّئلل نكي ملو « اذه كلمو
 و هب ساب الف « ٌنوُمْضَم ٌموُلْعَم

 . ضْألا ءارك ْنَع يّهنلا قالْطإ ْنم ِهْيَلَع قفَحلا يف لمْجَأ اّن نايب هيفو

 تاقث نم « يراصنألا ىقَرُرلا وه : (هنع هللا يضر سيق نب ةلظنح نعو)
 ؟ةّضفلاو بهذلاب ضرألا ءارك نع جيدخ نب عفار تلأس : لاق) ةنيدملا لهأ

 هلا ىلص هللا لوسر دهع ىلع َنوُرِجاْؤي سانا ناك اغ ؛ هب سأب ال : لاقف

 ةانثم مث  ةروسكم ةمجعم لاذب : (تانايذاملا ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ام : ليقو « هايملا لياسم يه ؛ ةيقوف ةانثم مث « فلأ مث « نونو فلأ مث « ةيتحت
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 كاحضلا نب تباث ثيدح 655 ةراجإلاو ةاقاسملا باب - ١6 عويبلا باتك ۔۷

 لئاوأ ؛ ةدحومف فاقف ةزمهلا حتفب : (لوادجلا لابقأو) يقاوسلا لوح تبني

 كلهيو « اذه ملسيو « اذه ٌملسيو . اذه كلهيف « عرزلا نم ءايشأو) لوادجلا

 مولعم ءيش امأف ؛ هنع َرَجَر كلذلف ؛ اذه الإ ءارك سانلل نكي ملو ءاذه

 نم هيلع قفتملا يف َلمْجَأ لل نايب هيفو.. ملسم هاور . هب سأب الف « ٌدومضم

 . (ضرألا ءارك نع يهنلا قالطإ

 بهذلا نم ةمولعم ةرجأب « ضرألا ءارك ةحص ىلع ليلد ثيدحلا نومضم

 اهنم جرخي ا زوجيو « ةمّوقتملا ءايشألا رئاس نم امهريغ امهيلع ساقيو « ةضفلاو
 . لوألا ثيدحلا هيلع لد امل ؛ عبر وأ ثلث نم

 لوسر دهع ىلع ىركت تناك ضرألا نأ تملع دق : لاق رمع نبا ثيدحو

 ام يردأ ال ؛ نبتلا نم ءيشو « ءاعبزألا ىلع ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ظ ( . ملسم هجرخأ . وه

 . هكرت مث « عبرلاو ثلثلاب هضرأ يطعي ناك رمع نبا نأ : ًاضيأ جرخأو

 ‹ ةريغصلا ةيقاسلا يهو « عيبر عمج ؛ ءاعبرألا ىلع : هلوقو . هضراعي ام ىتأيو

 نم رذبب اهعرزي نم ىلإ ضرألا نوعفدي اوناك مهنأ : بابلا ثيدحو « وه هانعمو

 « لوادجلا سوؤرو هايملا لياسم ىلع تبني ام ضرألا كلامل نوكي نأ ىلع « هدنع

 اذ كله امبرف « ررغلا نم هيف امل ؛ كلذ نع اوهنف ؛ لماعلل ىقابلاو « ةعطقلا هذه وأ

 . . كاد نود

  ۸٦هنع هللا ىضر كاحضلا نب تباث نعو ۔ :

 اضن مْ ءار . ةرجاؤملب َرَمَأو « ةعرارملا نَع
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 كاحضلا نب تباث ثيدح 8057 ةراجإلاو ةاقاسملا باب ٠ عويبلا باتك ١

 : قلك هللا لوسر نأ : هنع هللا تا ا ااا ياو

 ا مار ةَرجاۇم اب َرَمَأَو ‹ ةعرازملا

 عفار نأ هغلب ىّتح « هضرأ يركي ناك رمع نب هللا دبع نأ ًاضيأ ملسم جرخأو

 نبا اي : لاقف « هللا دبع هيقلف « عرازملا ءارك نع ىهني ناك يراصنألا جيدخ نبا

 لاقف ؟ضرألا ءارك يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثّدحت اذام !جيدخ

 هللا لوسر نأ : رادلا لهأ ناثدحي  ًأردب ادهش اناكو  ّىَّمَع تعمس : هللا دبعل عفار

 تنك دقل : هللا دبع لاقف . ضرألا ءارك نع ىهن ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لوسر نوكي نأ هللا دبع يشخ مث « ىركت ضرألا نأ هِي هللا لوسر دهع يف ملعأ

 . ضرألا ءارك كرتف « نكي مل ًائيش كلذ يف ثدحأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ثيداحألا نيبو اهنيب عمج دقو « ةتباث ثيداحأ ةعرازملا نع يهنلا يفو

 : هوجوب اهزاوج ىلع ةلادلا

 سيل نيرجاهملا نوكو « سانلا ةجاحل ؛ رمألا لوأ يف ناك يهنلا نأ : اهنسحأ

 ثيدح نم ملسم هجرخأ ام هل لديو « ةاساوملاب مركتلاب راصنألا رمأف « ضرأ مهل

 , ""عبرلاو ثلثلاب اهنوركي اوناكو « ضرأ لوضف راصنألا نم لاجرل ناك : لاق رباج
 وأ « اهعرزيلف « ضرأ هل تناك نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 . «اهكسميلف « ىبأ نإف ؛ هاخأ اهحنميل

 عسوت دعب مث « كلذب اوقدصتيل ؛ ةيحضألا موحل راخدا نع اوهن امك اذهو

 )١( (؟6/ه) «ملسم» يف اذك . «اهب سأب ال» : لاقو .

  (۲)ملسم داز )6/ : )3١حرشلا» 9 ظفللا نم بيرق هدنع ثيدحلاو . . . تانايذاملاب ( .
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 سابع نبا ثيدح ۔ ۷ > ةراجالاو ةاقاسملا باپ 6 ( عويبلا باتك -۷

 ی يللا تملا ايش ااا ا

 ق ةراعإ هداف

 . هدعب نم ءافلخلا دهعو هلي هدهع يف ةعرازملا نم قوام كلذ ىلع لديو

 يف هركذو « ةدملا هذه يف هل عفار ةعاشإ كرتو « يهنلا نع مهتلفغ ديعبلا نمو

 . ةيواعم ةفالخ رخآ

 ةعرازملا رحت دارلا سيل هنأو « سابع نبا ىنعملا لفع دق : يباطخلا لاق

 مهضعب قفري نأو « اوحنامتي نأ كلذب ديرأ امتإو ؛ ضرألا هجرخت ام رطشب

 هاتأ امنإ  هنم ثيدحلاب ملعأ « هللاو انأ ! عفارل هللا رفغي : تباث نب ديز نعو

 اوركت الف ؛ مكنأش اذه ناك نإ» : لاقف ءافلتخا دق راصنألا نم نالجر

 « هلوأ وار ريغ يهنلا ىورف « ثيدحلا عطتقا ًاعفار نإ : لوقي ًاديز نأك «عرازملا

 . دوصقملاب لخأف
 عم ةوسكلاو ةقفنلاب ةعضرملا ىف ذ حص دقف ؛ ةرجألا ةلاهج نع راذتعالا امأو

 35 لصاحلا لاح سراقت بلاغلا نأل ؛ ةلمج مولعملاك هنأل وأ« اردق ةلاهجلا

 . تافلكتلا عطقف صنلا ءاجو « ثلثلاو فصنلا ينعأ ؛ ةيمكلا ةهجب دح

  - AoVقي هللا َلوُسَر مَجَتْحا : لاق امهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو .

 يراخُبلا ُهاَوَر هطْعُي مل ا ناك ولو« نشأ همي قالا ىَطْعَأَو .

 ىَطْعَأَو فل هللا َلوُسَر مَجَتْحا : لاق امهنع هللا يضر ساَّبَع نبا نَعَو)

 . (يراختلا ْءاَوَرَ هطْعُي مل : انارج ناك ولو. ا نكح ىذلا
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 سابع نبا ثيدح مهاب ةراجإلاو ةاقاسملا باب ١ ه عويبلا باتك ۷

 . هطعي مل« ةيهارك ملع ولو : يراخبلا يف ظفل يفو

 ءاطعإ لحي ال هنأ : معز نم ىلع درلا ديري هنأك ؛ سابع نبا لوق نم اذهو

 . مارح هنأو « هترجأ ماجحلا

 ؛ لالح هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؛ ماجحلا ةرجأ يف ءاملعلا فلتخا دقو

 يهنلا اولمحو « مرحمب سيلو « ةءاند هيف بسك وه : اولاقو « ثيدحلا اذهب اوجتحا

 ‹ حيحص وهو  حيبأ مث « امارح ناك هنأو خسنلا ىعدا نم مهنمو < هيزنتلا ىلع

 . خيراتلا فرع اذإ

 هيلع مرحيو « ةماجحلاب فارتحالا ٌرحلل هركي هنأ ىلإ نورخآو دمحأ بهذو

 ؛ باودلاو قيقرلا ىلع قافنإلا هل زوجيو ؛ اهترجأ نم هسفن ىلع قافنإلا

 نم  تاقث لاجرب (7١(ننسلا» باحصأو دمحأو كلام هجرخأ ام مهتجحو

 هل ركذف « هاهنف « ماجحلا بسك نع ب |
 ار

 : هللا لويصر:لأس هنا: چو اخ

 )١( يذمرتلا لاقو . ( مقر) ًاضيأ دوراجلا نبا هاورو :

 1 *حيحص نسح

 : )۱/٠٤١/١( «طسوألا» يف يناربطلاو « (457/5) دمحأل ةياور يفو

 هفلعي نأ هل صخرف ؛ «ال» : لاق ؟هب قدصتأ الفأ : لاق . «ال» : لاق ؟ىل ىماتي همعطأ الفأ

 ا . هحضان

 . «كقيقر همعطأو» : ةياور يف «٤١١( 575/ه) دمحأو « كلام دازو . ةحيحص ةياور يه

 . حيحص اهدنسو

 .. ًاعفان : نيقيرطلا ىدحإ يف هامسو « ةبيط وبأ وه ماجحلا نأ : نيقيرط نم دمحأل ىرخأ ىفو

 . حجرألا وه دمحأ بهذمو
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 س سس ص علي ر ل لال جيدخ نب عفار ثيدح - ۸ ةراجإلاو ةاقاسملا باب 6 عويبلا باتك ۔۷

 . اقلطم دبعلل هوحابأو . «كحضاون هف هفلعا» : لاقف « ةجاحلا

 . عامجإ وهو « هريغو مدلا جارخإب يوادتلا زاوج هيفو

 : قل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر جيدخ نب عفاَر نعو ۸ |

 . ملم ُهاَوَر . «ثيبخ ماجحلا بْسك»
 ْبْسسك» : لَو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يدع ني رفا 0

 !/ "لم هاور . «ثيبخ ماجحلا

 يو ارب ىو نيب يمل

 لاملا لاذر ىّمسف « [؟310 : ةرقبلا] (نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو# : لاق ىلاعت

 n "ماجحلا بسك تحسلا نم : ثيدح اّمأو « همرحي ملو « ًاثيبخ

 . بيطلا مدع تحسلاب ديرأ هنأو ٠ ثيدحلا

 . هترجأ ماجحلا ال هؤاطعإ كلذ ديأو

 اا هاتی ق اوو يبرعلا نبا لاق .

 د بلا ر یک تک ی ذه (؟5/ه) هدنع وه )١(
 ظ ا . «ثيبخ ماجحلا

 . هركذف «. . . بسكلا رش» : هل ةياور يفو

 !! «حرشلا» يف يذلا ليوأتلا لبقي ال اذهو

 ءاطع نع ا نم (۱۳۸ص) «رابتعالا» يف يمزاحلاو « (۳۳۹/۱) بيطخلا هجرخأ (۲)

 . ًاعوفرم ةريره يبأ نع
 م «ريبكلا يابا يف امك « يمليدلاو « هيودرم نبا هاورو
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 عفار يبأ ثيدح 49 ةراجإلاو ةاقاسملا باب عويبلا باتك ۔۷

 ةرجألا تناك اذإ ام رجزلا لحمو « مولعم لمع ىلع ةرجألا تناك اذإ ام زاوجلا

 . لوهجم لمع ىلع
 . مارح هذخأي ام نأ ىلع ءانب اذه : تلق

 ملسملا ىلع بجت يتلا ءايشألا نم اهنأل ؛ تّهرك امنإ : يزوجلا نبا لاقو

 . ارجأ كلذ ىلع ذخأي نأ يغبني hE ويس

 للا لاق» : هِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو 48

 لُجَرَو ءردغ مث یب ىطغأ لر ةمايقلا موي مُهَمْصح مص نأ نال : لجو رع

 هطْغُي ملو . هنم ىفوتساف « اريجأ َرجأتسا َلجرَو « ُهّنمث لكأف ارح عا

 . ملم هور . «هَرْجأ

 ل : هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ْنَعَو)

 عاب َلُجَرَو «َردَغ مث یب ىطغأ َلُجَر ةمايقلا َمْوَي ْمُهُمْصَخ اَنأ ةَنالَن : َّلَجَو

 E ا i ا

 نش هاد
 ؛ (58/5) ًاضيأ دمحأو « (”ه7 «۳۳۱/۲) يراخبلا اغإو ؛ ملسم هجرخي ملف ! مهو اذه (۱)

 , دازو

 ع هللا لاق» :

 . (هتمصح « همصخ تنك نمو)

 هظفح يف ملكت دقو , يفئاطلا ميلس نب ىيحي اهيفو ؛ ةدحاو مهقيرطو « ةعامج هاور دقو

 : يراخبلا لاقو . نيمدقتملا نم ةعامج

 كا 0 (حيحص يديمحلا هنع ثدح ام»
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 سابع نبا ثيدح ملا: ةراجالاو ةاقاسملا باب 6 عويبلا باتك ١

 ةباين ةمايقلا موي مهمصخي ىلاعت هنأو ءركذ نم مرج ةدش ىلع ةلالد هيف
507 

 « يمساب نامألا ىطعأ وأ « دهاعو يمساب فلح : يأ ؛ «يب ىطعأ» : هلوقو
 . ينيد نم هتعرش امبو

 ا تو و ت چ کوو ل
 وهف ةرجألا هطعي ملو « لمعلا هنم لمكتسا : يأ ؛ «هنم ىفوتسا» : هلوقو

 . هدکو هبعت عم« لطابلاب هلال لكأ

 ال للا لور نأ اًمُهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو - مل
 000 ا ها باتك ًارجَأ هيلع ْمُكذَخَأ ام قَحأ

 ذلك هللا لويسر ذآ امين للا يضر سابع نبا نعو)
 . (يراَحخُبْلا ُهَجَرْخَأ . «هللا باتك ًارْجَأ هيلع ْمُتَدَحَ 0َ م 9

 تلغ هظفلو ؛ تماصلا نب ةدابع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام هضراع دقو

 : تلقف ء ًاسوق مهنم لجر ىلإ ىدهأف « نآرقلاو باتكلا ةفصلا لهأ نم ًاسان

 لجر هللا لوسر اي : تلقف « هتيتأف . هللا ليبس ىف اهيلع يمرأف ؛ لاب يل تسيل

 اهيلع يمرأف . لاب يل تسيلو « نآرقلاو باتكلا هملعأ تنك نم ًاسوق ىلإ ىدهأ

 . ةعامج مهو ؛ هنع هريغ ثيدح نم اذهو : تلق =

 : «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاقو « «ءافعضلا» يف يبهذلا هدروأ كلذ لجأ نمو

 . ١/١54864( مقر) «ليلغلا ءاورإ» يف هيف لوقلا تلصف دقو . «ظفحلا عويس قودص»

5 



 سابع نبأ ثيدح _ ١ ةراجإلاو ةاقاسملا باب 6 عويبلا باتك ٠

 . '«اهلبقاف ءران نم ًاقوط قوطت نأ بحت تنك نإ» : لاقف « ؟هللا ليبس ىف

 : نيثيدحلاب لمعلا ىف ءاملعلا فلتخاف

 ‹ نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زاوج ىلإ يعفاشلاو كلام و روهمجلا بهذف

 ثيدحب المع ؛ ملعملا ىلع هميلعت نيعت ولو ! اريبك وأ « اريغص ملعتملا ناك ءاوس

 : هلعج نم ؛ حاكنلا يف ىتأي ام هديؤيو « سابع نبا هتأرمال لجرلا ميلعت 57 ب

 . اهل ارهم « نآرقلا

 سیاف نبا فيم ذإ اع نبا تيد ضاع ال داع تیا *اولاق

 دمحأ ركنتساو هيف فلتخم اا ةريعم ةياور نم ةدابع ثيدحو < حيحص

 . تباثلا ثيدحلا ضراعي الف ؛ لاقم هيف ؛ ةبلعث نب دوسألا هيفو « هثيدح

 ميلعتلابو ناسحإلاب ًاعربتم ناك ةدابع نأ ىلع لومحم هنإف ؛ حص ولو : اولاق

 . هدعوتو هرجأ لاطبإ نم ولي يبنلا هرذحف ؛ ةرجألا ذخأل دصاق ريغ
 سان مهنأل ؛ ةءاندو ةهارك ‹ مهصوصخب ةفصلا لهأ نم ةرجألا ذخأ يفو

 . هوركم مهنم لاملا ذخأف ؛ سانلا ةقدصب نوشيعي اوناك ءارقف

 نآرقلا ميلعت ىلع ةرجألا ذخأ ميرحت ىلإ : امهريغو ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذو

 )١( لوهجم ؛ ةبلعث نب دوسألا اهيفو ؛ ظفللا اذهب امهادحإ ؛ ناقيرط دواد يبأ دنع هل .

 نسح هدنسو . («- اهتقلعت وأ  اهتدلقت كيفتك نيب ةرمج» : ظفلب ىرخألاو .

 . يبهذلا هقفاوو ءوه هححصو « حيحص هدنسو . (757/) مكاحلا هاورو

 . ىلوألا قيرطلا يف وه امنإ هب ثيدحلا حراشلا لعأ يذلا دايز نب ةريغملاو

 . ماهوأ هل قودص (۲)
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 رمع نبا ثيدح ۱ 2  ةراجإلاو ةاقاسملا باب - ٠١ عويبلا باتك ۷

 . بيرق هيف تفرع ام هيفو « ةدابع ثيدحب نيلدتسم
 جرخأف « بابلا اذه يف ةيقرلا ىلع ةرجألا ذخأ ركذ يراخبلا درطتسا « معن

 هقري مل هنأو « برعلا ضعبل ةباحصلا ضعب ةيقر يف ديعس يبأ ثيدح نم
 بر هلل دمحلا) : هيلع أرقو « هيلع لفتف « منغ نم ًاعيطق هيلع طرش ىتح

 : يأ  ةبلق هب امو « يشمي قلطناف « لاقع نم طشن امنأكف « ١[ : ةمتافلا] (نيملاعلا

 اومسقا « متبصأ دق» : لاق هللا لوسرل كلذ اوركذ الو « طرش ام هافوأف  ةلع

 ظ . (امهس مكعم يل اوبرضاو

 ىلع ةرجألا نم نكت مل نإو « بابلا اذه يف ةصقلا هذهل يراخبلا ركذو

 دييأتل ؛ نآرقلا ةءارق ةلباقم يف ضوعلا ذخأ زاوج ىلع ةلالد اهيف امنإو « ميلعتلا

 ارق نی قرش أل د| هغ را ءاهيلعت نارقلا رف ىلع ةرحب الا دخأ زا وع

 . بطلل هتءارقو « ميلعتلل

 اوُطعأ» : غلي هللا َُلوُسَر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو ١
 ۰ ف ا ف جب ا لت ا رجالا

 «يقهْيبلاو ىَلْعَي يبأ دنع هنع هللا يضر َةرْيَرُه يبأ ْنَع : بابلا يفو

 . فاعض اهَلُكَو ٠ يناربطلا دنع رباَجَو

 جاا قالي هللا لوُسَر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَو)

 ل E رح

 رباجو ) يقهيبلاو ىلعي يبا دنع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : بابلا يفو
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ۔ ۲۳ ةراجاالاو ةاقاسملا باب 6 عويبلا تاتك - 7

 ‹ يماطق نب يقرش رمع نبا ثيدح يف نأل : (فاعض اهلكو « يناربطلا دنع

 . يقهيبلاو (ىلعي يبأ دنسم» ىف اذكو « هنع يوارلا داير لن دمحمو

 يقهيبلا لاق « «هلمع يف وهو « هرجأ هملعأو» : "!يقهيبلا دنع همامتو

 اذهو : هقايس بيقع

  rE UTE EDSن 0

 ةفينح يبأ قيرط ْنم ُيقَهتَبلا .

 َرجأتسا نم» : لاق هل يبنلا نأ : هلع هللا يضر يردخلا دعس ىلإ نعو)

 a OT قرأه مسيل اريج

 "!(ةفيدَح يبأ قيرط نم

 -سإلل ٠

 )١( ةيتآلا ةصالخلا نم فرعت « ةبيجع ءاطخأو ماهوأ جيرختلا اذه يف :

 . كورتم وهو ؛ ملسأ نب , ديز نب نمحرلادبع : رمع نبا ثيدح يف

 . فيعض وهو ؛ ينيدملا رفعج نب هللادبع : - يقهيبلاو ىلعي يبأ دنع - ةريره ىبأ ثيدح ىفو

 . فيعض امهالكو ؛ يماطقلا نب يقرش نع دايز نب دمحم : رباج ثيدح ىفو

 يقهيبلا اذكو , «لكشملا» يف يواحطلا دنع : ىرخأ قيرط ةريره يبأ ثيدحل نكل : تلق

 . لشرف اس نت ءاطق نف دعا لو

 . نسح هدنسو « (۱/۲۱/۱۴۳) «لاومألا» يف هيوجنز نبا هاور

 ! (ةرب فيعض» )١17١/5(: (ىقهيبلا» يف يذلا (؟0)

ربإ نع دامح نع ةفينح يبأ قيرط نم )١١١/7( يقهيبلا دنع وه (؟)
 = دوس ألا نع ميها
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 487 ةراجإلاو ةاقاسملا باب - عويبلا باتك -۷

 : ليقو « ةريره يبأ نع يباتك يف اذكو < ةفينح وبأ هاور اذك : يقهيبلا لاق

 . دوعسم نبا نع فيعض رخآ هجو نم

 نوكت الثل ؛ هلمع ىلع ريجألا ةرجأ ةيمست بدن ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 . ماصخلاو راجشلا ىلإ يدؤتف  ةلوهجم

 : هلوقب هفيعضت ىلإ راشأو . هب ًاعوفرم ةريره يبأ نع =
 . «حرشلا» يف ام رخآ ىلإ «. . . ةفينح وبأ هاور اذك»

 هجرخأ دقف ! هدنس يفو هلصو يف فلوخ دق هللا همحر ةفينح ابأ نأ ىلإ يقهيبلا راشأ دقو

 يبأ نع) : لاق هنأ الإ ؛ هب دامح نع ةملس نب دامح نع قرط نم ١ ۷١( 1۸( ۹/۳) دمحأ

 7 . (ةريره يبأ) : لدب (يردخلا ديعس

 ‹ قازرلادبع دنع وه هجولا اذه نمو . وا يعخنلا وهو  ميهاربإ نيب عطقنم وهو
E 
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 ةشئاع ثيدح _ ۳ تاوملا ءايحإ باب 1 عويبلا باتك ۷

 تاّوملا ءايخإ باب ١١

 ةرامعلا تهبش « رمعت مل يتلا ضرألا : ةفيفخلا واولاو ميملا حتفب ؛ تاوملا

 . اهترامع اهؤايحإو « ةايحلا مدعب اهليطعتو « ةايحلاب

 هيف عوجرلا بجو « كلذك ناك امو « ًاقلطم عراشلا نع درو ءايحإلا نأ ملعاو

 يف زرحلاو « تاعيبملا ضبق يف امك « عراشلا تاقلطم نيب دق هنأل ؛ فرعلا ىلإ

 . فرعلا هب مكحي امم ةقرسلا

 : بابسأ ةسمخ دحأ « فرعلا يف ءايحإلا هب لصحي يذلاو

 قدنخلا رفحو ‹ ضرألا ىلع طئاحلا ءانبو « عرزلل اهتيقنتو . ضرألا ضييبت
 . علطمب الإ هلزن نم علطي ال يذلا ريعقلا

 . ىيحي مامإلا مالك اذه

 : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نَع 7

 ' : ورح لاق اهب اونا دّحأل ْتَسْبَل اًضزأ

 ۰ . يراخُبلا هاور

 : (اضْرأ َرَمَع نم» : لاق قلي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع)

 وهف دحل تّسبل) لوألا حيحصلاو 4 ةياور ئ «رمعأ» عقوو 6 ىضاملا لعفلاب

 . (يراخبلا هاور . هتفالخ ىف رمع هب ىضقو : "ةورع لاق . «اهب قَحأ

 «حتفلا» يف هبوصو « «صيخلتلا» يف هيلع صن امك « ميمل فيفختو نبعلا حتفب وهو )۱(

 . [4/مورلا] € اهوُرَمَع امم رثكأ اهوُرَمعو# : ب جتحاو ؛ )٠١/١(

 . ةحيحص - رمع نع - ىرخأ قيرط نم كلام هلصوو . عطقنم (۲)

Yo 



 ةشئاع ثيدح 7 تاوملا ءايحإ باب 5 عويبلا باتك ۷

 وأ « يمذ وأ « ملسم اهكلم دق نكي مل نإ « ُكّلَمَت ءايحإلا نأ ىلع ليلد وهو

 . روهمجلا لوق وهو ؛ مامإلا نذإ كلذ يف طرتشي ال هنأ ثيدحلا رهاظو

 . هنذإ نم دب ال هنأ : ةفينح يبأ نعو

 دخ امو: راو حبلا e اذه روهمجلا ليلدو

 . مامإلا نذإ هيف طرتشي ال هنأ ىلع اوقفتا مهنأو « ناويحو ريط

 , مامإلا نذإب الإ زوجي الف < وس لا ع سامو

 . ةيوداهلا ضعب هركذ ؛ ةماع ةحلصمل ررض هيف سيل امن

 ؛ كالمألا ىرجم اهيرجل ؛ لاحب اهؤايحإ زوجي ال :.ةفينح وبأو ديؤملا لاقو

 . لويسلا ىرجم يه ذإ ؛ اهب نيملسملا لويس قلعتل

 اهؤايحإ زاج « ءاملا ُيَرَج اهنع لوحت نإف :  يوق وهو  يدهملا مامإلا لاقو

 الإ كلذ € نذإلا ممول سیلو « هلهأ نيعت مدعو « قحلا عاطقنال ؛ مامإلا ندإب

 . اهيف ررض ال ةماع ةحلصل

 ‹ هلوسرلو هلل ضرألا يداع» : غي هلوقل ؛ ءايحإلاب رفاكل نذإلا زوجي الو

 ؛ لسرم وه : ليق ؛ ؛رملع هب ىضقو : ا ل عا

 مع ةفالخ رخآ يف دلو ةورع نأل

 اا اوما a i لا )0(

 : (۲۱۷/۲) كلام لاق . «هل

 2 . (اندنع رمألا ؛ كلذ ىلعو»

۲۲٢ 



 ديز نب ديعس ثيدح ۔ ٤ تاوملا ءايحإ ںاہ ۔ ١5 عويبلا باتك -۷
 — سالاسلل

 هَمّبَم اضرأ ايخأ ْنَم» : لاق لب يبنلا نَع دْيَز نب ديعّس نعو 4
 : لاق امك وهو الم ىو : لاق ۰ يذمرتل نس ئاللا اور ل یھ

aياا  
 لوألا حجارلاو َرَمُك لو

 ي يبنلا نع) وضولا باتك يف هتمجرت تمدقت  (ديز نب دیعس نع

 , "”يذمرتلا هنسحو « ةثالثلا هاور . «ُهل يهف « ةَمّيَم اضزأ ايْحَأ ْنَم» : لاق

 نم هيوار يف : يأ : (هيباحص يف فلتخاو لاق امك وهو « السرم يور : لاقو

 (حجارلاو ءرمع نب هللا دبع : ليقو « ةشئاع : ليقو « رباج : ليقف) ةباجصلا

 ؛ غل هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ : "'هيفو : (لوألا) لاوقألا !"'ةثالثلا نم
 رمأو ‹ هضرأب ضرألا بحاصل ىضقف « رخآلا ضرأ يف ًالخن امهدحأ سرغ
 اهلوصأ برضت اهنإو اهتيأر دقلف : لاق « اهنم هلخن جرخي نأ لخنلا بحاص

 . اهنم تجرخأ ىتح « مع لخنل اهنإو « سوؤفلاب

 )١( هنع ةورع ةياور نم : ديز نب ديعس ثيدح نم يذمرتلا هنسحو . حيحص هدانسإو .

 هقلعو « ًاضيأ حيحص هدنسو ؛ هححصو . . . رباج نع ناسيك نب بهو قيرط نم هاور مث
 . رباج نع يراخبلا

 . )٠١/١( «حتفلا» يف هيف فالخلا نيبو

 . ةعبرألا لب (۲)

 > . ديعس ثيدح : ىنعي ؛ لوألا : يأ (؟)

 . ةورع نع ةياور ىف الإ ةباحصلا نم يوارلا مسي مل هنكل ؛ هدحو دواد يبأ دنع ةدايزلا هذهو

 . (0١1١ص) '*!«حرشلا» رظناو . . . يردخلا ديعس وبأ هنأ ينظ رثكأو : لاقف
 -ه سم اس اس ماع ساس ساعا عا عا عا س عام هام ساس ساس سا ساس عا سا ع عاما »8 »ع

 . (رشانلا) . اذه انباتك : يأ (#)

YY 



 . «قح ملاظ قرعل سيلا : هنأو . ههقف ىلع مالكلا مدقتو |

A۸يثيللا ةَماَثَج َنْب بعّملا نأ : امهنع هللا يضر ساَبَع نبا نعو د  

 هلل الإ ىمح ال» : لاق مَّلسو هلآ ىلعو هيلع هلا ىَّلص يبتلا نأ: هربخ

 . يراخُبلا هاَوَر . (هلوُسَرِلَو

 ةلمهملا داصلا حتفب يح نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ل : (يثيللا ةماثج ن نبا) ةدحومف ةلمهملا نيعلا نوكسو

 ل الإ یم الو :لاق ملسو هلآ ىلغو هيلع هللا یلص يبنلا نأ :هربخأ)

 . ("!يراخبلا هاور . (هلوُسَرلو

 : هانعمو حابملا فالح وهو « يمحا ناكملا وهو « رثكأ رصقلاو « دميو رصقي ؛ ىمحلا

 . الثم ةقدصلا لبإ اهيعرب صتختل « ةصوصخم ضرأ يف يعرلا مامإلا عنم نأ

 ‹ هصاصتخا ديري لحم نم سانلا عنمي نأ سيئرلا دارأ اذإ ةيلهاجلا يف ناكو

 الف ؛ بناج لك نم هامح « هتوص ىهتني ثيح ىلإف « لاع ناكم نم ًابلك ىوعتسا

 «ةلويضراو لا كتيذ تبثأو « كلذ مالسإلا لطبأف « هريغ عم وه ىعريو « هريغ هاعري

| 

 هللا لوسر نأ : بعصلا نع )71١/4( «دنسملا دئاوز» يف دمحأ مامإلا نبا هللادبع هاورو )١(

 . ديج هدنسو . هركذف . . . لاقو « عيقنلا ىمح ا

 نم « «عيقنلا ىمح» : ةلمجلا هذه لعج هنأ الإ ؛ همامتب ۴١( - ؟4/0) يراخبلا هاور نكل

 ! يرهزلا تاغالب
 : ظفاحلا لاق . . . رمع نبا نع ىرخأ قيرط نم دمحأ هلصوو

 . نسح دنسب هدنع هنإف ؛ )١1510( «نابح نبا» رظناو . «فيعض وهو « يرمعلا هدانسإ ىفو»

 . لايمأ ةينامث يف ليم : هردقو ؛ ةنيدملا نم ًاخسرف نيرشع ىلع عضوم : (عيقنلا)

۲۸ 



 : نيئيش ثيدحلا لمتحي : يعفاشلا لاقو

 . ل يبنلا هامج ام الإ « نيملسملل يمحي نأ دحأل سيل : امهدحأ

 . قاع هللا لوسر هيلع هامح ام لثم ىلع الإ : هانعم : رخآلاو

 صتخي « يناثلا ىلعو « يمحي نأ هدعب ةالولا نم دحأل سيل « لوألا ىلعف

 . ةصاخ ةفيلخلا وهو « ةع هللا لوسر ماقم ماق نمب ىمحلا

 ىمح رمع نأ : "اقيلعت يرهزلا نع يراخبلا هركذ ام يناثلا اذه حجرو
 ادع

 ا"ةذبرلاو فرشلا

 . ةقدصلا لبإل ةذبرلا ىمح

 ال نأ طرشت نکل « نومحي مهنأ يف : ميلاقألا ةالو ةيعفاشلا ضعب قحلأ دقو

 . نيملسملا ةفاكب رضي
 ؟نيملسملل وه امل الإ يمحي ال وأ ٠ هسفنل مامإلا يمحي له فلتخاو

 مهيدي ايس يدم لعمل ىدهملا لاقف

 . هلجأل ىمحي ام هسفنل كلمي مل

 يمحي الو « نيملسملا ليخل الإ يمحي ال : ناقيرفلاو ىيحي مامإلا لاقو

 : هلوقل ؛ عاجتنالا نع نيملسملا نم فعض نملو « ةقدصلا لبإل يمحيو « هسفنل

 . ثيدحلا . «هلل الإ ىمح الد

 )١( رمع نأ انغلب : لاق يرهزلا نع لوصوم (*5 - ؟5/) يراخبلا دنع وه لب . .

 ) )۲ةنيدملاو ةكم نيب فورعم عضوم .

۲۹ 



 سابع نبا ٹی دح ۔ ۸٦ ظ تاوملا ءايحإ باب ١7 عويبلا بناتك - ٠

 ي يي م ا س کا ا للا

 ةلاد اهنإف ءرمع ةصق امأ . صاصتخالا ىلع هيف ليلد ال هنأ ىفخي الو

 يراخبلاو ةييبت با: نباو ديبع وبأ هجرخأ اميف اهظفلو « صاصتخالا ىلع

 ىلع اینه : ىمسي هل ىلوم لمعتسا باطخلا نب رمع نأ :  ملسأ نع يقهيبلاو

 ؛ مولظملا ةوعد قتاو « نيملسملا نع كحانج ممضا ! ينه اي : هل لاقف« ىمحلا

 نبا معنو كايإو « ةمينغلا برو « ةيرصلا بر لخدأو « ةباجم مولظملا ةوعد نإف

 إو « عرزو لخن ىلإ ناعجري امهتيشام كلهت نإ امهنإف ؛ نافع نبا معنو « فوع

 ريمأ اي : لوقي « هينبب ينيتأي « امهتيشام كلهت نإ « ةمينغلا برو « ةيرصلا بر

 « قرولاو بهذلا e الكلاو ءاملاف !؟كل ابأ ال انأ مهكراتفأ « نينمؤملا

 ‹ ةيلهاجلا يف اهيلع اولتاق ؛ مهدالبل اهنإو ء مهتملظ ينأ نوري مهنإ « هللا ماو

 يف هيلع لمحأ يذلا لاما ير ااا

 ىهتنا . مهدالب يف سانلا ىلع تيمح ام « هللا ليبس

 ا هسفنل مامإلا يمحي ال هنأ حيرص اذه

 ' : ولك هلا لوسر لاق: لاق امّهنع هللا يضر سابع نبا نعو -7

 . ُهَجاَم ٠ ناو دما ءار (رارض الو « ررض

 . لَسْرُم «أطوملا» يف ف وهو « ُهَلْثم دعس يبأ ثيدَح نم هلو

 : هك هللا لوسر لاق : لاق e هللا يضر سابع نبا نعو)

 ار هجام نبال : يأ : (هلو . هجام نباو دمحأ هاور . «رارض

 )١( ينطقرادلا هاورو )ص٥۲٦( .

 دقو« «(نيعبرألا» يف ونا وزعلا اذه ىف عبت فنضملاو ! ديعس يبأ نب ءهدتع ثيدحلا سيل (۲)

 ظ !:(9١5ص) هيلع «هحرش» ىف بجر نبا طفاخلا مهو هنأ ىلع هبن
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 سابع نبا ثيدح A تاوملا ءايحإ باب - ۱٦ عويبلا باتك ۔۷

 . (لسرم «ًاطوملا» يف ذ وهو « هلثم ديعس

 هجرخأو « تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ىقهيبلاو « ًاضيأ ا نبا هجرخأو

 هللا هراض راض نم» : ةدايزب السرم هيبأ نع ينزاملا ىيحي نب ورمع نع كلام

 ")(هيلع هللا قاش قاش نمو

 . ًاعوفرم ديعس ىبأ نع يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلا اهب هجرخأو
 نأ لجرللو» : ةدايز هيفو < سابع نبا نع دمحأو قازرلا دبع هجرخأو

 | «عرذأ ة ةعبس ءاتيملا قيرطلاو « هراج طئاح يف هتبشخ عضب

 00000 عفنلا دض ررضلا ؛«"ررسض ال : هلوقو
 . هقح نم ًائيش هصقنيف هاخأ لجرلا رضي ال : هانعمو ؛ ارارضإ رضي د هب رضأو

 ؛ هيلع رضلا لاخدإب ؛ هرارضإب هيزاجي ال يأ ؛ رضلا نم لاعف رارضلاو

 هيلع ءازحلا رارضلاو ‹ لعفلا ءادتبا رضلاف

 : 4١[ : ىروشلا] (هملظ دعب رصتنا نملو# : ملظ نمل راصتنالا زاوج هدعبي : تلق

 . 6١[ : ىروشلا] «اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو#

Oرا وسيقوم ا  

 . ديكأتلل امهراركتو « ىنعمب امه : ليقو « عفتنت ت نأ

 نع ( ۲ ) ينطقرادلا دنع الو ! هب ورمع نع (۲۱۸/۲) كلام دنع تسيل ةدايزلا هذه )١(

 . هقرط عومجمب حالصلا نباو يوونلا هنسح ثيدحلاو ! ديعس يبأ
 . «ةياهن» : «ةدئاز ميملاو « نايتإلا نم لاعفم ؛ ةكولسم قيرط : يأ» (۲)
 ‹ هجوب هبحاص رضي نأ دحأل سيل : ىنعملاو ‹ نينثالا نيب رارضلاو « عفنلا فالحخ ررضلا (۳)

 دعب هركذ اذهلو ؛ هيف مثإ الف لدابتلا باب نم هنأ ًأنظ هبحاص امهنم لك رضي نأ نينثال الو

 . يدنس . لوألا



 بدنج نب ةرمس ثيدح 4857 ١  تاوملا ءايحإ باب 5 ظ عويبلا باتك ۷
 7 سس ب 2_١

 ؛ هنع يهنلا ىلع لد « هتاذ ىفن اذإ هنأل ؛ ررضلا يرحت ىلع ثيدحلا لد دقو

 لمعتساف « لعفلا تاذ مدع هنم مزلي وهو « لعفلا نع فكلا بلطل ىهنلا نأل

 ٠ موزلملا يف مزاللا

 ةياعر ؛ هتحابإ ىلع عرشلا لد ام الإ « ًاعرشو ًالقع مولعم ررضلا ميرحتو
 كلذو« اهوحنو دودحلا ةماقإ لثم كلذو  ةدسفملا ىلع وبرت يتلا ةحلصملل

 ظ . ةعيرشلا ليصافت ىف مولعم

 ؛ هريغل اهلعاف نم ًاررض « هوحنو برضلاو لتقلا نم دودحلا ىمست ال نأ لمتحيو

 ال ‹ ىلاعت هللا نم ةبوقع وهف ؛ ىصاعلا ىلع دحلا ةماقإب هل هللا رمأ لثتما اغإ هنأل

 E ةماقإل لعافلا مذي ال اذلو ؛ لعافلا نم ررض لازنإ هنأ

  AYمّلسو هلآو هيلع هللا یلص هلا لور لاق: لاق بدنُج نب رس نعو د :

 دوراجلا نبا هححصو « دواد 5 هاَور . هل يهف « ضا ىلع اطئاَح طاحأ نَم» .

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لور لاق : لاق بدنُج نب ةّرُمَس نَعَو)

 .) دوزاخ | نب ا هور . e نم

 نم امهدنع هنإف ؛ رظن كلذ ىف نكل ؛ 0 ٠١ مقر) «ىقتنملا» هباتك يف هاور نأب كلذو )١(

 ( ! ًانعنعم ةرمس نع نسحلا ةياور

 ؛  (؟هه١ص) ا يف لعف امك ًاعوفرم ا نع ىرخألا قيرطلا ركذ فنصملا نأ ولو

 ةياور نم اهنأل ؛ حيحص اهدنسو امّيس ال ؛ ةرمس ةياورل ةيوقت اهيف نأل ؛ ؛ ًاعنص كلذب نسحأل

 ناچ نف یر ل ناما

 . ) ) مقر (ماكحألا) ىف هدورولا نقرا فن اك يعم دبس عادم س
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 لفغم نب هللادبع ثيدح 858 ١ تاوملا ءايحإ باب 75 عويبلا باتك ٠

 Dg وابا يي

 :لاق . هنع هللا يضر لقت نب هلل و اا

 ردح نق يلم يبل نأ نع هلا يضر لتقف نب لا دبع نعد)

 هحام نبا e ضوحلا لوح ل نطو « ةكرحم نطعلا

 (دئاوزلا» يف يريصوبلا هفعضو ء (۲۷۴/۲) يمرادلا اذكو « (45/1) (نوهرلا) يف )١(
 | ۰ ل اع

 . . كرابملا نباو يدهم نبا هكرت»

 05977 ا

 ' «حرشلا» يف هارت امك « هل ثعشأ ةعباتمل ؛ ليعامسإب نا نم ىلوأ كلذب هلالعإو

 لاق امك ؛ هب ربتعي وهو « راوس نب ثعشأ ىوس ؛ تاقث مهلك ةعبرأ نم دحاو وه اذه ثعشأو

 . ىنطقرادلا

 ناطعأل اهلك ؛ اهيلاوح نم ًاعارذ نوعبرأ رئبلا ميرح» : ظفلب ةريره نأ ثيدح نم هم هلو

 . «منغلاو لبإلا

 مسي مل هيعبات نأ الإ ؛ تاقث هلاجر دنسب )٤۹٤4/۲( دمحأ هجرخأ
 . «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس» ىف هتدروأ دقو « ىلاعت هللا ءاش نإ نسح ثيدحلاف

 ١ . «دنسملا» ىف دمحأ ظفل وه اذه : (هيبنت)

 فيعض وهو ؛ ينطقرادلا دنع وه امنإو ! هدنع هل لصأ الف« حراشلا هيلإ هازع يذلا ظفللا امأو

 . ةريره يبأ نع ديعس نع يرهزلا نع هقرط عيمج نم
 . «ىرخألا ةلسلسلا» يف هتنيب امك . ات ديعس نع : هيف باوصلاو
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 لفغم نب هللادبع ثيدح 458  تاوملا ءايحإ باب 5 ظ عويبلا باتك ۷

 نع ثعشأ ثيدح نم يناربطلا هجرخأ دقو « ملسم نب ليعامسإ هيف نأل

 لا

 نورشعو ةسمخ ءيدبلا رئبلا يرح» : دمحأ دنع ةريره ىبأ نع بابلا يفو

 . «اعارذ نوسمخ يداعلا رئبلا يرحو « ًاعارذ

 : لاقو « لاسرإلاب هلعأو « هنع بيسملا نب ديعس قيرط نم ينطقرادلا هجرخأو

 ‹ ينطقرادلا خيش خيش يرقملا فسوي نب دمحم هدنس ىفو « مهو دقف « هدنسأ نم

 ظ . عضولاب مهتم وهو

 دازو « السرم بيسملا نبا نع يرهزلا نع سنوي قيرط نم يقهيبلا هاورو

 . «اهلك اهيحاون نم عارذ ةئامثالث عرزلا رثب ميرحو) : هيف

  رمع هيف لوصوملاو « السرمو ًالوصوم ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا هجرخأو
 . فيعض ؛ سيق نبا

 ييحم ا هنم عني ام مرحلاب دارملاو « رشبلل مرحلا توبث ىلع ليلد ثيدحلاو
Nd, 

 | ىلع مرحي هنألو « هنم هبحاص عنم مرحي هنأل ؛ ميرحلاب يمس : «ةياهنلا» يفو

 ةلعلا نأ هللا دبع ثيدح رهاظو ءرئبلا ميرح ىف صن ثيدحلاو . هيف فرصتلا هريغ

 . ءاملا ىلع اهعامتجال هلبإ يقس دنع رئبلا بحاص هيلإ جاتحي ام ىه كلذ ىف

 الكل ؛ رعبلا هيلإ جاتحي ام وه كلذ ىف ةلعلا نأ ىلع لاد ةريره يبأ ثيدحو

 . يداعلاو ءيدبلا يف لاحلا فلتخا كلذلو « اهنم ءايحإلا برقب اهيلع ةرضملا لصحت

٤€ 



 رجح نب لئاو ثيدح ۔ ۹ تاوملا ءايحإ باب 5 عويبلا باتك ۷

 ‹ ةيشاملل يقسلا لجأل امإ « هيلإ جاتحي ام مدقي هنأ نيثيدحلا نيب عمجلاو

 . رئبلا لجأل وأ

 نأ ىلإ ةفينح وبأو يعفاشلاو يداهلا بهذف ؛ كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 . نورشعو ةسمخ ميرحلا نأ ىلإ دمحأ بهذو « نوعبرأ ةيمالسإلا رئبلا ميرح-

 ةئامسمخ ةراوفلا ةريبكلا نيعلا مرح نأ ىلإ يداهلا بهذف « نويعلا امأو

 . ًاناسحتسا ؛ بناج لك نم عارذ

 ةبلصلا ضرألا امأو ءردقلا كلذ ىلإ جاتحت ةوخر ضرأ ىلإ رظن هنأكو : ليق

 . كلذ نودف

 لصت ام : ليقو «رادلا رادج لوط رادقم وهو « اهؤانف اهيرح ةدرفنملا رادلاو

 . هريغو يلع نب ديز بهذ اذه ىلإو « تمدهنا اذإ ةراجحلا هيلإ

 «بناج لك نم هفصن لثم : ليقو « هحسك هنم ىقلي ام ردق رهنلا مرحو
 . ًاعيمج رهنلا ضرأ ردقب لب : ليقو

 هيرح ليسملا اذكو  اهحسك ءاقلإو « اهلمع تقو هيلإ جاتحت ام ضرألا ميرحو

 ظ . فالخلا ىلع رئبلا لثم

 . ةحابملا ضرألا يف اذهو « ةجاحلا عماجب رثبلا ىلع سايق لاوقألا هذه لكو

 ل وسما رول ل رسل لا يط9و

 ىّلص يبنلا نأ : امهنع هللا يضر هيبأ ْنَع لئاو نب َةَمَقَلَع نعو 4
 5 يذمرتلاو دادو هاَور . تومرضحب ايفر فأ مّلسو هلآو هيلع هللا

 . نابح نبا هحّحصو

o 



 رجح نب لئاو ثيدح - 8 تاوملا ءايحإ باب 5 ظ عويبلا باتك ٠

 اا امهنع هللا يضر هيبأ ْنَع لئاو نب ةَمَقْلَع ْنَعَو)
 هَحَح صو . "'يذمّرَتلاو واد وب هاَوَر . تْوَمَرِضحب ًاضْرَأ ُهَعَطَقَأ ملسو هلآو

 "'يقهيبلاو يذمرتلا ًاضيأ هححصو : : (نابح نبا

 اهب ىلوأ ريصيو « اهب صتخيف « تاوملا ضرألا ضعبب هصخ هنأ هانعمو
 ظ . ءايحإلاب اهيلإ قبسي مل نم « هئايحإب

 . مهريغو ةيوداهلاو ةيعفاشلا مالك ىف هيلع قفتم « تاوملاب ءايحإلا صاصتخاو

 هاري نمل اعيش هللا لام نم مامإلا غيوست عاطقإلا نأ : ضايع يضاقلا ىكحو

 . كلذل الهأ

 ؛ هزوحي ام هاري نمل اهنم جرخي نأ وهو « ضرألا يف لمعتسي ام رثكأو : لاق
 . ةدم اهتلغ هل لعجي نأب امإو « هرمعيف هايإ هكلمي نأب امإ

 نم ًادحأ رأ ملو  ًاعاطقإ اذه اننامز يف ىمسي يذلا وه يناثلاو : "لاق

 لصحي هنأ رهظي يذلاو « لكشُم ةيهقف ةقيرط ىلع هجيرختو « هركذ انباحصأ
 «كلذب ةبقرلا كلمي ال هنكلو « رجحتملا صاصتخاك « صاصتخا كلذب عطقملل

 | يربطلا بحملا مزج هبو . ىهتنا
 ةلغب دنجلا ضعب مامإلا صيصخت زاوج يف فالخلا ىفن ىع رذألا ىعداو

 . كلذل اقحتسم ناك اذإ « ضرأ

 .. حيحص هدنسو . (۲۹۸/۲) يمرادلا اذكو (۱)

 )0( )١44/5(.

 . (/v) ) «حتفلا» يف امك يكبسلا (؟)

 )٤( نادمح نب دمحأ : همساو . «حتفلا» ىف امك )۷۰۸ - ۷۸۳( .

 فرضا



 رمع نبأ ثيدح م٠ تاوملا ءايحإ باب ۔ 5 عويبلا ناک داب

 عطقي امنإو « راقع وأ ء ضرأ نم ناك اذإ « ًاعاطقإ : ىمسي امنإ : نيتلا نبا لاق

 عاطقإلا نوكي دقو : لاق . دهاعم الو ‹ ملسم قح نم عطقي الو , ءيفلا نم

 نم ؛ ةرخأتملا ةنمزألا هذه يف « نميلا ضرأ يف عطقي ام اًمأو « كيلمت ريغو ًاكيلق

 اهنوقفنيو اهتاكز نوذخأي ؛ ةيرشعلا دالبلا نم ىَرُق لآلا نايعأ نم ةعامج عاطقإ
 لب ؛ ةيدمحملا ةعيرشلا هب تأت مل مرحم ءىش اذهف « مهانغ عم مهسفنأ ىلع
 ‹ ةمألا نم ءاينغألا ىلع اهميرحتو « دمحم لآ ىلع ةاكزلا ميرحت وهو « هفالخب تتأ

 . ! نوعجار هيلإ انإو هلل انإف
 ےس

 رضح ريبزلا عطقأ كلي يبنلا نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو -

 علب ثْيَح هوطغأ» : لاقف . هطوسَب ىَمَر مث « ماق ىّتح , سّرفلا ىَرْجَأَف  هسّرف

 . فعض هيفو « دواد وُبأ ِهاَوَر . «طوسلا

 مضب : (َرْضُح َريبزلا عطقأ لِي يبنلا نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 يف سرفلا عافترا : يأ : (هسرف) "ءارف ةمجعملا داضلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا
 علب ثْيَح ُهوُطْعَأ» : لاقف . هطوسب ىمَر مث « ماق ىّتح ‹ سرفلا ىَرجأف) هودع
 هللا دبع وهو « ربكملا يرمعلا هيف نأل : (فعض هيفو « دواد وبأ هاور . «طوسلا

 . "'لاقم هيفو « باطخلا نب رمع نب مصاع نب صفح نب رمع نبا

 . ودع : يأ 60

 . «دباع فيعض» : «بيرقتلا» ىف (۲)

 = ريبزلا ضرأ نم ىونلا لقنأ تنكو . . . : اهل ثيدح ءانثأ يف )۳٤۷/١( «دنسملا» يف وه (۳)

¥ 



 : ريضتلا ىت لاومآ قف

 رضح ريبزلا غلي يبنلا عاطقإل ؛ تاوملا عاطقإ مامإللو : «رحبلا» يف لاق

 ( رمعو ركب يبأ لعفلو < هسرف

 هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا ّعّم َتْوَرَغ : و ني لك نعول ۸۷۱

 اور . «راتلاو ءاملاو ًالكلا يف ؛ ةثالث يف ءاكرش ساتلا : لومي ُهُتِْمَسَف مّلسو

 5 تاقث ةلاجرو ٠ دورا

 مسو هلآ هيلع للا یلص يبنلا عم تدزغا لاق ةباحصلا نم لجر نعو)

 روصقمو زومهم : (ألكلا يف : ةثالث يف ءاكرش ساتلا» : لوقي هتعمسف
 ( E  ةاذكاو او دمحأ هاور . «راتلاو ءاَمْلاَو)

 لكلا : نعنمي ال ثالث» :  ًاعوفرم  ةريره يبأ ثيدح نم هجام نبا یورو

 0 . حيحص هدانسإو « «رانلاو ءاماوب

 : ةيجحلا ىلع ضهني لكلا نكلو « لاقم نم ولخت ال ة ةريثك تاياور بابلا يفو

 . هريغو ملسم يف ثيداحأ هصوصنب ءاملل لديو

aو  
 ل هللا لوسر هعطقأ يتلا = : .٠

 ! هدحو دمحأل هوزعل هجو الف ؛ يدلل نوب هب هيلع قفتم اذهو

 . )۲٤۹/۲( «دواد يبأ»و 2 (؟55/ه) «دنسملا» يف 00

 نم لجر هنأ : دواد يبا او يفو اميس ال ؛ رضت ال يباحصلا ةلاهجو ؛ حيحص هدنس

 ! لسرم ثيدحلا نأ معزف ؛ يوانملا مهوو . نيرجاهلل

 . )16١/5( ًاضيأ يقهيبلا هاورو

0 



 ةباحصلا نم لجر ثيدح _ ١ تاوملا ءايحإ باب 75 عويبلا باتك -۷

 صتخمف « ميشهلاو شيشحلا امو « ًاسباي وأ« ناك ًابطر تابنلا ؛ الكلإو ٠

 . بشعلا هلثمو « بطرلاب صتخيف « زومهم ريغ روصقم « الخلا اًمأو « سبايلاب

 وهو « ةثالثلا دحأب سانلا نم دحأ صاصتخا مدع ىلع ليلد ثيدحلاو

 عنمي ال هنإف ؛ دحأ اهزرحي مل يتلا لابجلاو « ةحابملا ضرألا يف ًالكلا يف عامجإ

 . فلس امك مامإلا هامح ام الإ « دحأ اهئلك ذخأ نم

 دنعف « ءاملعلا نيب فالخ هيفف ؛ ةرجحتملاو ةكولمملا ضرألا يف تبانلا امأو

 . مهل ليلد ثيدحلا مومعو « ًاضيأ حابم كلذ نأ ! مهريغو ةيوداهلا

 هبطحي يذلا بطحلا اهب ديرأ : ليقف ؛ اهب دارملا يف فلتخاف « رانلا امأو

 ةراجحلا : ليقو « اهئوضب ةءاضتسالاو « اهنم حابصتسالا اهب كرا: ايفو: نيالا

 . تاوم يف تناك اذإ ‹ رانلا اهنم ىروت يتلا

 : ليقف « كولم بطح نم تناك نإف ؛ ةقيقح رانلا اهب ديرأ هنأ برقألاو

 . اهلصأ مكح اهمكح

 « ةجاحلا مومعل كلذو ؛ ءاملا يف يذلا فالخلا اهيف يتأي هنأ لمتحي : ليقو

 . كلذ يف سانلا حماستو

 راطمألا نم ةعمتجلا هايملا عنم مرحي هنأو « "هيف مالكلا مدقت دقف ءاملا امأو

 ولو ءاهنم هضرأ برقل الإ دحأ نم اهب قحأ دحأ سيل هنأو « ةحابم ضرأ يف
 ؛ هب قحأ ةكولمملا ضرألا بحاص نأ الإ . كلذكف « ةكولم ضرأ ىف ناك

 .(؟؟ص) )١(

 فرخ



 ةباحصلا نم لجر ثيدح ۸۷١ تاوملا ءايحإ باب 5 عويبلا باتك ٠

 وأ ‹ هضرأ يف ناك ولف « كلذ نم لضف امل هلذب بجيو « هتيشام ىقسيو اهيقسي

 يف هميدقت هيف هقح لب ؛ ءاملا كلم ال هنإف « اهرفتحا رئب وأ « ةعبان نيع هراد

 . فلس امك « هضرأ لوخد ريغللو « هريغ ىلع هب عافتنالا

 ؛ رثبلاو نيعلا عيب زوجي : ليق « ؟امهسفن رئبلاو نيعلا عيب زوجي لهف : ليق نإف
 نع يهن الف ؛ امهرارق يف نويعلاو رئبلا ال « ءالا لضف عيب نع دراو يهنلا نأل

 ةمور رئبل نامثع ءارش تبث دقو « هتيافك ردقب امهئامب قحأ امهل يرتشملاو , امهعيب

 . نيملسملل اهلبسو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأب يدوهيلا نم

 نم اهعاب ىتح « رئبلا يدوهيلا رجحت فيكف « كلم ال ءاملا ناك اذإ : ليق نإف

 ظ ظ ؟نامثع

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مدق نيح مالسإلا لّوأ يف ناك اذه : ليق
 ام ىلع رمألا لّوأ مهاقبأ لي يبنلاو « يدوهيلا ىلع ماكحألا رّرقت لبقو « ةنيدملا

 . مهيديأ تحت ام ىلع مهرّرقو هيلع اوناك
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 ةريره يبأ ثيدح 7 فقولا باب عويبلا باتك

 فقولا باب - ۷

 لام سجا اعرق رهو سج: ىأ اك تققو لاق: سلا: ةن فقول

 es SL هنيع د تل ا

AVYنبا تام اذإ» : لاق لي يبنلا ؟ نأ : هلع هللا يضر ةريرُه يبا نع  

 دلو وأ « هب ْعْفَتنُي ملع وأ « ةيراج ةقادص : ثالث نم الإ ُهَلَمَع هلع عطقنا ء مد

 e هل وُعْدَي حلاص

 مآ نبا تام اذإ» : لاق ل يبنلا نأ : هنَع هللا يضر ةريره يبأ ْنَع)

 دلو وأ « هب عفتني ملع وأ « ةيراج ةقدص ثالث نم الإ ُهَلَمَع ُهْنَع عطقنا

 ملن هاور ٠ (هل وُعْدَي عام

 لوأ ناكو ‹ فقولاب ةيراجلا ةقدصلا هايجات هنأل ؛ فقولا باب يف ه 0

 يبأ نبا هجرخأ امك « هثيدح يتلا هنع هللا يضر رمع فقو مالسإلا يف فقو

 نيب ملعن ال : يذمرتلا لاق« "رمع ةقدص مالسإلا ىف سبح وأ نأ : ةبيش

 نيضرألا فقو زاوج يف ًافالخ هقفلا لهأ نم نيمدقتملاو ةباحصلا

 . ةيلهاجلا ىف ملعي ال , مالسإلا صئاصخ نم هنأ ىعفاشلا راشأو

 . هتيانكو ) هظافلأ حئارص هذهف 4 تدبأو تلبسو تسيبحو تفقو 5 هظافلأو

 . حيرص ريغ : ليقو « حيرص : ليقف ؛ تمرح : يف فلتخاو « تقدصت

 )١( هحام ۰ نبا ريع ؛ ؛ ةتسلا ةيقبو « «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأو .

 وهو  رمع نب هللادبع هيفو ؛ (50) ىنطقرادلاو ء -/١160( 67/9١؟) دمحأ هاور اذكو (۲)

 . فيعض وهو «  ربكملا يرمعلا -



 ٠ ٠ هيف عفن الام جرخيف « يورخألا عقلا دارملا ء(هب عفتني ملعوأ»:: هلوقو-..----

 ةريره يبأ ثيدح _ ۲ فقولا باب ١١ عويبلا باتك ٠

 . اهدضو ةداعسلا ماكحأ ثيح - نم موجنلا ملعك

 وأ « هب عفتنيو هنع هيوري نم ىقبف هرشن وأ « ًاعفان ًاملع فلأ نم هيف لخديو

 . ًابتك فقو وأ  ةينلا عم ةرجألاب ولو  ًاعفان املع بتك .

 ا ءاعدلا نرل هجا شو الو يا لماتع لا و +٠

 ؛ ةثالثلا هذه الإ توملا دعب لمع لك رجأ عطقني هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . هبسك نم كلذ نأل : ءاملعلا لاق ؛ اهباوث ددجتيو « توملا دعب اهرجأ يرجي هنإف

 ريغ كلذكو ءامهقحلي توملا دعب هيوبأل دلولا ءاعد نأ ىلع ليلد هيفو

 . امهريغو نيدلا ءاضقو ةقدصلا نم ءاعدلا

 قحلي اع نإ» : اب عاجزا ل ل ل ا

 وأ ‹ هكرت احلاص ادلوو « هرشن املع « هتوم دعب هتانسحو هلمع نم نمؤملا

 وأ « هارجأ ًارهن وأ « هانب ليبسلا نبال ًاتيب وأ « هانب ا دجسم وأ « هثرو ًافحصم

 '!(هتوم دعب هقحلت « هتايحو ر يف هلام نم اهجرخأ ةقدص

 ىلاعت هللا همحَر يطويسلا ظفاحلا اهمظنو « ًارشع غلبت رخأ لاصحخ تدروو

 : لاق

 )١( يرذنملا لاق امك « نسح هدانسإو )5094/1١( .

 ر) «ريغصلا مجعملا ىلع قيلعتلا» يف هدانسإ ىلع تملكت دقو « ًاضيأ ة ةميزخ نبا هاورو

.)٠1 
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 رمع نبا ثيدح ۔ ۳ فقولا باب ١ عويبلا باتك ۔۷

 رشع ريغ لاعف نم هيلع يرجي سيل مدآ نبا تام اذإ

 يرجت تاقدصلاو لخنلا سرغو لجن ءاعدو اهثب مولع

 رهن ءارجإوأءرئثبلارفحو رفغث طابرو فحصم ةثارو

 ركذ لحم ءانب وأ« هيلإ يوأي هانب بيرغلل تيبو

 ITE E لاق امهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 7

 رب ارا تا ییا ]هللا كوسو ايا لاَقَف  اهيف همسي فالك

 0 ل حس تئش نإ : اقف نم يدنع سَم آلام بصأ مل

 الور YE ٌرَمَع اهب قلصتف : لاق. اهن تنادضتو

 ليبس يفو « باقّرلا يفو « ىبّرَقلا يفو « ءاَرقفلا ىلع اهب قادصَتَف « ُْبَهوُي
 10111111 فّيضلاو ليبسلا نب باو هللا

 . ملل ظفللاو « هيلع قف لا هت يع ب

 . (هرمُت ل قفني نكلو ؛ بهوي الو , عابي ال ؛ هلصأب قادصتا : يراخبلل ةياور يفو

 ةياور يف : (“ اربيَخب اضرأ ٌرمع باصأ : لاق اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 يبنلا ىتأف) ربيخ نم مهس ةئام اهب ىرتشاف سأر ةئام رمعل ناك هنأ : يئاسنلا

 الام بصأ مل « ربيخب اضرأ تبصأ ينإ ! هللا لوسر اي : لاقف « اهيف هرمأتسي لي
 . اهب تقالصتو اهلصأ تسبح تش أ نإ» : لاقف « " 'هنم يدنع سفنأ وه طق

 )١( دمحأ داز )١16/5( غُمت : اهل لاقي ؛ ةثراح ينب دوهي نم : ةياور يف .

 امهطرش ىلع حيحص هدنسو .

  (0ملسم ةياور يف (٦/۷4) !؟ينرمأت امف : ةدايز
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 رمع نبا ثيدح _ م فقولا باب - 37١ عويبلا باتك - ٠

 اهب قدصَتَق ْبَصوُي الو « ْثَروُي الو . اهّلصَأ ٌعاَبُي ال هنأ :رمع اهب قدصتف : لاق

 ليبس يفو « باقرلا يفو) رمع ىبرق يوذ : يأ : (ىبّرَقلا يفو ءارقفلا ىلع
 توي يبول ی اا فّيضلاو « ليّجبسلا نب داو « هللا

 يفو . ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . الام لَم َرَْع ًاقيدص ْمعْطْيو « فورا
 و كلو هوز الود اج ا و رال اور

 اذه نأو ٠ 86 همالك نم بهوي الو , عابي ال هنوك نأ يراخبلا ةياور تدافأ

 . فوقولا عيب زاوجب ةفينح يبأ لوق عفدي وهو ‹ فقولا نأش

 يب ني جر دو لاقل ثيل ا تيم ايأ عليل هلا فسوي وبأ لاق

 ظ . فقولا

 . هيلإ تفتلي الف ؛ عامجإلل فلاخم فقول در : يبطرقلا لاق

 نأ ةداعلا ترج . : يبطرقلا لاق < فورعلاب اهيلو نم اهنم لكأي نأ هلوقو

 حبقتسال « هنم لكأي ال نأ فقاولا طرتش ذا ول ىتح ‹ فقولا ةرمث نم لكأي لماعلا

 . هنم كلذ

 عفدي يذلا ردقلا : ليقو « ةداعلا هب ترج يذلا ردقلا : فورعملاب دارملاو

 . ىلوأ لوألاو « هلمع ll ليقو « ةوهشلا

 ل :دارلاو اكلم: ياد اار يأ ؛ لومتم ريغ : هلوقو

eT 

 . «آلام لثأتم ريغ» : هل ةياور يفو

۲٤ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ٤ فقولا باب ١ عويبلا باتك ۔۷

 ا

 ىلإ مث : ‹ نينمؤملا مأ ةصفح ىلإ اهب ىصوأ رمع نأ : هتياور يف '' ! نيقعأ دازو

 . ينطقرادلا دنع هوحنو . رمع لآ نم رباكألا

eلاق هلع هللا يضر ةريرُه يبأ  Eىلع ربع اک هلا  

 يف ُهَداَْعَأو ُهَعاَرْدَأ سبتحا دقن« ع دلاخ اًمأَو» : هيفو . ثيدحلا . ةقدّصلا

 . هيلع قفتُم . لا ليبس

 رمع لك هللا لوسَر ثعب : لاق ُهْنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَعَو)

 س يف ر سبتح 8 داو هعا ذأ أ لقف ؛ دلاخ اًمَأَود : هيفو ثيدحلا . ةقدصلا

 . (هْبلَع قفَتُم . «هللا

 9 ةاكزلا نع نيعلا فقو ةحص ىلع ليلد ثيدحملاو ¢ داع مت مدقت

 فقو حصي هنأ ىلعو « هللا ليبس يف داهجلل ‹ برحلل تالآ هتاكزب ذخأي هنأو

 . ضورعلا

 نوع نع ةمدقعلا ةناوزلا رجا ىف ندع اغوا ةعبلا دخ ا دنع ةذآيزلا هذه تمل )
 : ضاع ف ااا لاق ةه ناره نب هللاةع ىلإ قده ناك ر مع نيا اأ را

 . ةصفح اهتيلوو « كلذ ىلع هل ضرأب رمع نبا قدصتو « كلذ ىلع اهل ضرأب

 قرط يم ةدايزلا و ی قيرط نما ةياورلا هذه اا 4/ه) ظفاحلا ركذ دقو

 . ينطقرادلاو ةبش نب رمع
 . حيحص دنسب (005) (هننسا يف يهو

0 



 ةريره يبأ تی دح ۔ AVE ( فقولا باب ۷ ظ عويبلا باتك ۷

 ىلع عوضوم فقولاو « ريغتو لدبت ضورعلا نأل ؛ حصي ال : ةفيدح وبأ لاقو
 ترسف دق اهنأل ؛ ناويحلا فقو ةحص ىلع لدو « هيلع ةجح ثيدحلاو ! ديبأتلا

 . ةيداملا داو فيي: ىلإ ةا ا فرض راج لغو لا 3 ناعغألا

 ؛ هريغلو ركذ امل ةلمتحم ةصقلا نأب « ركذ ام عيمج ديعلا قيقد نبا بقعتو

 سيبحت نوكي نأ لمتحيو : لاق « ركذ ام ءيش ىلع اهب لالدتسالا ضهتني الف

 . ًافقو نوكي الو ‹« فرصت مدعو ؛ ًاداضرإ ؛ دلاخ



 ريشب نب نامعنلا ثيدح ۔ ٥ ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو « ةبهلا باب 6 عويبلا باتك - ٠

 ىبقرلاو « ىّرُمُعلاَو « ةبهلا باب - ۸

 ريغ ىلع دقعب نيع كيلمت : اعرش يهو « تبهو ردصم « ءاهلا رسكب ؛ ةبهلا

 . كلذ نم معا ىلع قلطيو « بوهوملا ءيشلا ىلع قلطيو « ةايحلا يف « مولعم ضوع

AVo0 ا ا ورا و اا  

 يبأ قلطناف : طفل يفو « ُةمجْرأُ Shilo اا لاقف « «؟اذه

 كدّلوب اذه َتْلَعمأ» : لاقف « يتقّدّص ىلع ٌةدهشيل هلع هللا لوسر ىلإ

 0 يبأ عجّرف  «مک د الو ني ب اول دغاو « هللا اوقت ةا : ا

 ص

 ْنأ ل

 اد لاق مث . «يريغ اذه ىلَع ”هشأق» : لاق ملت ةيلور يف

 . «نذإ الف» : لاق « ىلب : لاق  «؟ءاوَس ربلا يف ذ كل اوُنوكَي

 م &

 ينبا تلح نإ : لاق « لَو يبنلا هب ىتأ ؛ هابأ نأ : ريش نب املا نع

 : لاقف , «؟اذه َلثم ملحن كدلو لكأ» : ولی هللا لوسر لاقف « يل ناك ا امالغ اذه

 ذل هللا لوسر ىلإ يبأ قلطئاف : ظفَل يفو , «ُهْعِجْرأَت» : ويب هللا لوسر لاقف ءال
 : لاق ال : َلاَق . «؟مهّلُك كدّلوب اذه َتْلَْمد :َلاَقَف « يتقّدّص ىلع ٌهدهشيل

 .ِهْيَلَع قفتُم . ةَقدّصلا كلت ٌدَرف « يبأ جرف « مكد الأ َنْيَب اوُل دغاو « هللا اوَقَنا»

 نأ كسي : لاق مث« (يريغ اذه ىلع *هشأف» : لاق ملسل ةياور ىفو

 . («نذإ الق» : لاق « ىلب : لاق« (؟ءاوس ربلا يف كل اوُنوُكَي

 هب ا دقو ¢ ةبهلا نيف دالوألا نيب ةاواسملا نروجو ىلع للو تدا

۷ 



 سابع نبا ثيدح 6/75 ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو « ةبهلا باب 76 ! عويبلا باتك -۷

 . نيرخآو يروثلاو قاحسإو دمحأ لوق وهو « يراخبلا

 فلج هرمأ نم ثيدحلا ظافلأ هديفت يذلا وهو ؛ ةاواسملا مدع عم ةلطاب اهنأو

 الف» ا ل اا هلوقو « (هللا اوقتا» : هلوق نمو « هعاجرإب

 . «روج ىلع دهشأ ال» : هلوقو « «نْذِ

 وهو « ءاوس ىثنألاو ركذلا ةيطع نوكت نأب : ليقف « ةيوستلا ةيفيك يف فلتخاو

 : نابح نبا دنعو « (مهنيب تيوس الأ : : يئاسنلا دنع هظافلأ ضعب يف هلوق رهاظ

 تنك ولف ‹ ةيطعلا يف مكدالوأ نيب د اووس) : سابع نبا ثيدحلو « «مهنيب اووس»

 . نسح دانسإب ىقهيبلاو روصنم نب ديعس هجرخأ . «ءاسنلا تلضفل « ادحأ ًالضفم

 ثيروتلا بسح ىلع « نييثنألا ظح لثم ركذلل لعجي نأ ةيوستلا لب : ليقو

 راذتعالا يف اولاطأو « بدنت لب ؛ ةيوستلا بجت ال اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 . ! ةضهان ريغ اهلك «راذعأ ةرشع « حرشلا» يف و ركذو ‹ ثيدحلا نع

 بوجوب لوقلا ةوق اهيف انحضوأ « لاؤس باوج ةلاسر كلذ يف انبتك دقو
 ( . ةلطاب اهمدع عم ةبهلا نأو « ةيوستلا

 فل هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو 4075

 . هّيلَع قفتم . هني يف ُدوعي مث ؛ ٌءيَقَي بْلكلاك هتبه يف

 بلكلاك « هتّبه يف ُدوعَي يذلا ؛ ء هلا لما سلا يراخبلل ةياور يفو

 . (هئْيَق يف عجّرَي مث« ءيقَي

 يف دئاعلا» : قي هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر ساَبَع نبا ِنَعَو)

 دئاعلا» :

EA 



 سابع نباو رمع نبا ثيدح _ ۷ ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو « ةبهلا باب ١/6 عويبلا باتك ٠

 بلكلاك « هتّبه يف ُدوعَي يذلا ؛ ءْوّسسلا لم اَنَل سْيِل» : يراحُبلل ةياور يفر

 . («هئيق يف عجّرَي مث . ءيقي
 بوبو « ءاملعلا ريهامج بهذم وهو « ةبهلا يف عوجرلا ميرحت ىلع ةلالد هيف
 اوال

 . هوحنو دلولل ةبهلا نم ىتأي ام روهمجلا ىلثتسا دقو

 الإ , ةقدصلا نود « ةبهلا يف عوجرلا لح ىلإ ةفينح وبأو ةيوداهلا تبهذو

 . محر يذل ةبهلا

 : هلوق : يواحطلا لاق « ةهاركلا يف ظيلغتلا هب دارملا « ثيدحلاو : اولاق

 وهو  ىرخألا ةياورلا يف ةدايزلا نكل « ميرحتلا ىضتقا نإو ؛ «هئيق يف دئاعلاك»

 ءيقلاف « دبعتم ريغ بلكلا نأل ؛ يرحتلا مدع ىلع لدت « «بلكلاك» : هلوق

 . بلكلا لعف هبشي لعف نع هزنتلا : دارملاو « هيلع ًامارح سيل

 لثم يف عرشلا فرعو « هل ثيدحلا قايس ةرفانمو « ليوأتلا داعبتساب بقعتو
 و« بلكلا ءاعقإ نع : ةالصلا يف ىهنلا درو امك « ديدشلا رجزلا « ةرابعلا هذه

 ليوأتلاو « يرحتلا الإ ماقملا نم مهفي الو  هوحنو « بلعثلا تافتلاو « بارغلا

 ظ "وهو « يتآلا ثيدحلا مرحتلا ىلع لديو « هيلإ تفتلي ال ديعبل
 هللا ىلص بتلا نع E ناو َرَمُع نبا نعو _- ۷

 . اهيف عجْرَي مث « ةّيطعلا يطع هيأ ملنش لجل لحي ال» لاق مّلسو هلآو هيلع

۲6۹ 



 ةشئاع ثيدح 4 ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو « ةبهلا باب - ۸ عويبلا باتك ٠

 ناو ري هححصو ؛ ةعيرألاو "مخ هور . (هدلو يطعي اميف دلاولا الإ

 . مكاحلاو نابح

 ناو هيلع هلا یلص يلا نع : ء امهنع هللا يضر سابع ۽ ناو مغ نبا نعول

 دلاولا الإ « اهيف عجْرَي مث  ةّيطَعلا يطْعُي يطُْي نأ ملْسُمٍلْجَرل لحي الا : لاق لس

 : (مكاحلاو ناّبح ُنْباو يذمرتلا هَّحَحّصَو « ةعبرألاو دمحأ هاَور . «هدلو يطْعُب اميف

 ةهاركلا نع زاجم هنأب : : لوقلاو « يرحتلا يف رهاظ : «لحي ال» : هلوق نإف

 . هرهاظ نع هل فرص « ةديدشلا

 . هنبال هبهو اميف عوجرلا بلل زوجي هنأ ىلع لبلد «دلاولا الإ» : هلوقو

 . ثيدحلا رهاظ فالخ وهو ‹ لفطلاب ةيوداهلا هصتخاو « ًاريغص وأ ناك ًاريبك

 نأل ؛ ةقدصلا نود ةبهلا يف عوجرلا لحي : لاقف ؛ ءاملعلا ضعب قرفو

 ٠ مكح مألا مكحو . مكحلا ىف رثؤم ريغ قرف وهو ؛ ةرخآلا باوث اهب داري ةقدصلا

 0 ٠ . ءاملعلا رثكأ دنع نألا

 اهل سيل هنأب ؛ اهقادص نم اهجوزل ةجوزلا هتبهو ام يداهلا صخو « معن

 اقيلعت زيزعلا دبع نب رمعو ىعخنلا نع يراخبلا هاور هلثمو « كلذ يف عوجرلا

 نإ» : عطقنم دنسب قازرلا دبع جرخأو « اهعدخ ناك نإ اهيلإ دري : يرهزلا لاقو

 . «؟تعجر « عجرت نأ تءاشف اهجوز تطعأ ةأرما امبأف « ةبهرو ةبغر نيطعي ءاسنلا

 هيلع هللا ىّلص هللا لور ناك : تاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 0
 . يراَخُبلا ُهاَوَر . اهيَلَع بيبو ةي :دهلا َلَبْقَي ملسو هلآو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعَو)

o 



 . (يراَحُبْلا ُهاَوَر . اهيّلَع بيبو ةّيدهلا ُلَبقَي ملسو
 لوبقب ةيراج تناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتداع نأ ىلع ةلالد هيف

 . اهيلع ةأفاكملاو « ةيدهلا

 . اهنم ريخ وه ام اهيلع بيثيو : ةبيش ىبأ نبال ةياور يفو

 خلك هل ةداع هنوك ذإ ؛ ةيدهلا ىلع ةباثإلا بوجو ىلع هب لدتسا دقو

 امنإ : لاقي دق هنأل ؛ بوجولا ىلع لالدتسالا هب متي الو « هموزل يضتقي ةرمتسم

 . هبوجول ال « قالخألا مراكم نم هيلع لبج امل ؛ ًارمتسم غي هلعن

 لصألا نأل : اولاق ؛ فرعلا بسحب ةأفاكملا بوجو ىلإ ةيوداهلا تبهذ دقو

 . ضاوعألا نايعألا يف

 . فرعلا بسح اهضيوعت بجيو : «رحبلا» يف لاق
 . اهب ءاصيإلا هل بجيو « هتميق ىميقلاو « هلثم ىلثملا : ىيحي مامإلا لاقو

 نمثب عيب اهنأل ؛ دقعنت ال « ةلطاب باوثلل ةبهلا : ديدجلا يف يعفاشلا لاقو

 دقو ‹ ةضواعملا ىنعم يف ناكل« :هانبجوأ ولف . عربتلا ةبهلا عضوم نألو « لوهجم

 ظفل هيلع قلطأ « ضوعلا قحتسي امف « عيبلاو ةبهلا نيب فرعلاو عرشل
 . ةبهلا فالحب « عيبلا

 اوث وهو ‹ طرشلا ةلزنم اهيف فرعلا لعج باوثلل اهزاجأ نم نأكو : ليق

 ام ناك وأ «بهاولا قلطأ اذإ ةبهلا ىلع ساوثلا بجي : ةيكلاملا ضعب لاقو

 . ىندألل ىلعألا هبهي ام فالخب « ىنغلل ريقفلاك ؛ باوثلا هلثم بلطي

5١ 



 رباجو سابع نبا اثيدح 0١88و 4 ىبقرلاو « ىرمعلاو « ةبهلا باب - 6 عويبلا باتك -۷

 هل بوهوملا هاطعأ اذإ ةبهلا مزلت : ليقف « باوثلاب بهاولا ضري ملاذإف

 هللا همحَر كلام نع روهشملا لوألاو . هيضري نأ الإ مزلت ال : ليقو « ةميقلا

 : وهو« ىتأآلا ثيدحلا هدريو

 هل هللا لوُئمَرل لُجَر بهو : لاق اًمهنع هللا ئِضَر سابع نبا نعو 4
2 

 ام

O a E؟تيضر» : لاقف « هدازف « ال : لاق « «(؟تیضر» : لاقف « اهيلع هباثأف « ةقان ق » , 

 نبا ُهَحَحَصَو دما 0 معن : : لاق « «؟تيضر» : لاقل نازل ال :لاق

 ( . نابح

 هان لج هللا لول لْجَر بَهَو : لاق امنع هلا يضر سابع نبا نعو)
 : لاما و لادا ال: لاك 6 تف لاقف الع ا

 . (َناّبح ُنْبا ُهَحَحَّصَو , ُدَمْحَأ ُاَوَر . ْمَعَن : َلاَق « ؟تيضر» : َلاَقَف « ُهَداَرَق ءال

 . تاركب تس ناك ضوعلا نأ نيبو « يذمرتلا هاورو

 رب نيا رن ها لسا ايو سال اهب ايلا ها ىلع ليلد هيفو

 اذإف : اولاق ؛ رمع نبا لوق وهو « نييضاملا نيلوقلا دحأل ليلد وهو « هل ديز ء. ضري

 . دقعنا عيب كانه سيلف ؛ اضرلا هيف طرتشا

 نمل ىَرْمُعلا» : غلو هللا َلوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو -

 . هيلع قُم . هَل تبه

 وجا اهودسُُت الو « مكلاومأ ْمُكَلَع اوكسمأ» : ملسلو

 . «هبقعلو ل اهَّرمْعَأ يذلل يه
 ص ےس ضخ ع
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 رباج ثيدح _ ١ ىبقرلاو . ىرمعلاو « ةبهلا باب - 6 عويبلا باتك -۷

 مّلسو هلآو هيلع هللا را هللا لوسر اهزاَجأ يتلا فبل اغإ : ظفل يفو
 ر

 اف

 ىلإ مرت اهّنإف « تشع ام كل يه : لاق اذإ امأف . كبقَحلَو كل يه: لوت نأ

 وأ « ايش بقزأ نمف« اورمعت الو < اوبقرت لر : ىئاسنلاو دواد ىبألو

 . «هتٹرول وهف ‹ ایش 3
 مضب : (ىَرْمْعْلا» : ي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 : (ملسلو « هيلع قفتم . «ُهل ْتَبهُو ْنَمل) ةروصقم فلأو ميملا نوكسو ةلمهملا
 نم هنإف؛ مود سف الو  مُكلاَوَمأْمُكَِلَع اوکسنآ») : رباج ثيدح نم : يأ

 . «هبقعلو - اوا اَهَرمْعَأ يذّلل يهف « ىَرْمُع َرَمْعأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهّراجأ يتلا ىلا ظفل يفو

 هاف تشع ام كل يه : َلاَق اذإ اًمأف . كبقعلو كل يه : لوقي ْنأ ملسو

 . اهبحاص ىلإ عجرت
 . اوُرمْعُت الو « اوُبقُرَت ال») رباج ثيدح نم : م Ss يبألو

 . («هتّئرول وهف  ًاعْيَش َرمغَأ وأ  ًائيش بق ْنَمَ

 ءرادلا لجرلا لجرلا ىطعي ةيلهاجلا يف ناك هنأ ىبقرلاو ىرمعلا يف لصألا

 كال ا زيف ةع تم كلذ هح آ٠ نأ اهانإ كاترمعأ لرقيو
 الا فتن اکا یت ا0 لاک

 اهنأو ء اهتيعرش ىلع ةلالد ثيدحلا ىفف « كلذ ريرقش ةعيرشلا تءاجو

 . حصت ال اهن : دواد نع ةياور الإ« ةفاك ءاملعلا بهذ هيلإو ؛ هل تبهو نمل ةكلم
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 رباج ثيدح 6٠- ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو « ةبهلا باب 6 عويبلا باتك ۷

 . ؟كيلمتلا هجوتي اذام ىلإ فلتخاو

 . تابهلا نم اهريغك « ةبقرلا ىلإ هجوتي هنأ روهمجلاف

 . ةبقرلا نود ةعفنملا ىلإ « كلامو يعفاشلا دنعو

 : ماسقأ ةثالث ىلع نوكتو

 ادى لاقنإ ةدبوم

 .. :كييقتلا مدع دنع ةقلطمو

 : ىلإ تعجر « تم اذإف ؛ تشع ام : لوقي نأب ةديقمو

 .نأو « لاوحألا عيمج يف ةحيحص اهنأ حصألاو « كلذ يف ءاملعلا فلتخاو

 .كلذو ؛ تاقرصتلا نم هريغو عيبلاب اهيفففرصتي ه ًامات ًاكلم اهكلمي هل بوهوملا
 . ًاتيمو ًايح اهرمعأ نمل اهنأب ثيداحألا حيرصتل

 اهنألف ؛ «اهبحاص ىلإ عجرت اهنإف « تشع ام كل يه : لاق اذإ» : هلوق امأو
 حرص اذإ ج اهل نوكيف ؛ هتوم دعب بهاولا ىلإ دوعت نأ طرش ذاق ديقلا اذهب

 اعا اغ اهنإف ؛ ةنس وأ ءًارهش هرمعأ ول امك يهو « طرشلا كلذب

 ىلع لومحم «اوبقرت ال» : هلوقو < «مكلاومأ مكيلع اوكسمأ» : هلوقو

 عجريو نوبقريو نورمعي اوناك مهنأل ؛ مهلاومأ ظفح ىلإ مهل داشرإلاو « ةهاركلا

 ‹ دقعلا ححصو « مهتمغارمب عرشلا ءاجف « هوبقرأو هورمعأ نم تام اذإ « مهيلإ

 . هنع يهنلا حص دقو « ةبهلا يف عوجرلا هبشأ هنإف ؛كلذل داضملا طرشلا لطبأو
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 . : رمع ثيدح ۔ ۸۱ ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو . ةبهلا باب - 6 عويبلا باتك -۷

 . «هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلاو « اهبقرأ نمل ىبقرلاو

 ةتقؤم ةيراع اهنإف « تشع ام : لاقو « ثيدحلا يف امك طرشلاب حرص اذإ امأو

 ثيدحلا هلثمو . «هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا» : ثيدح رمو « ةبه ال

 : وهو « ىتأآلا

 هللا ليبس يف سّرَف ىلَع تلمح لاق ُهنع هللا يضر َرَمُع نعو - ١/8

 7 لل هللا لوسر تأسف ء صْخُرب ئاب ُهَنأ تنتظف ؛ : ُهّبحاَص هعاضأت

 . هْيَلَع قفتُم . فدا «مَهْردب ةكاطغأ نإو , هْعتبت ال» : لاقف . كلذ

 هعاضأف « هللا ليبس يف سّرَف ىلع تلمح : لاق هنع هللا يضر َرَمُع نعَو)

 : لاقف كلذ نع 0 : هللا لوسر ُتلَأسَق « صخب ةغعئاب هنأ تنتظف ٠ , هبحاص
 ا اس
 و

 . (هّيلَع قفتم . ثيدحلا . (مَهْردب ةكاطغأ نإو « هعتبَت الا

 . «هئيق يف دوعي بلكلاك « هتقدص يف دئاعلا نإف» : همامت

 : «هعتبت ال» : هلوقو . هب مايقلا نسحو « هتنؤم يف رصق : يأ ؛ هعاضأف : هلوقو

 كنت أل یا

 : ةقدصلا ىف ادوع ءارشلا ىمسف و ‹ (كتق دص ىف دعت الو» : ظفل يفو

 د يي بس کر

 ةميقلاب هيلإ اهدوع نأو « ةغلابم هنأ لمتحيو « ًاعوجر حماستلا هب عقي يذلا ردقلا
 . عوجرلاك

 . موق بهذ هيلإو « يرحتلا يهنلا رهاظو
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 سنأو ةريره ىبأ اثيدح ۔ ۸۸۳و ۲ ىبقرلاو ‹ ىرمعلاو ‹ ةبهلا باب 6 عويبلا باتك ١

 . هيزنتلل هنإ : روهمجلا لاقو

 ينثتسا ام الإ « ًاليلد ىوقألا هنأو « مرحم ةبهلا يف عوجرلا نأ مدقتو .

 اذإ امو « باوثلا طرشب بهو نم ثيدحلا اذه مومع نم صخي : يربطلا لاق

 ىلإ كاربيلا ادر ىلا ىف ےل ىلا يهل هتلر دلاولا ةيسهاولا نان

 داب ةقدصلا اف عوجر ال 57 كلذ ءانثتساب رابخألا توبثل ؛ بهاولا

 . ةرخآلا باوث اهب

 اذه قايس هيف يذلا وهو « اهؤارش امأف « ةبهلا يف عوجرلا يف اذه : تلق

 هنأ ديلا اهيف عوجرلا يف ميرحتلا امنإو , هيزنتلل يهنلا نأ رهاظلاف « ثيدحلا

 0 . ميرحتلا هلصأو « يهنلل امهنيب قرف ال

 ' «اوُناَحَت اوداهت» : لاق لو يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۲

 نّسح ٍدانسإب 507 (دّرفملا بدألا» يف ٌيِراَخُبلا هاوَر

 . «اوباحت اوداهت» : لاق : سلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . (نسح دانساب ىلا (درفْملا بدألا» يف يراخُبلا هاور

 , هدانسإ نسح دق فنصملاو « لاقم هتاور لك يفو « هريغو ىقهيبلا هجرخأو ' |

 لق قرا ناك و ثيدحلا اهنم ىتلا هدهاوشل هنأكو

09 

 نإف ؛ اوداهت» : كي هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر سن نعو - 7

 . فيعض دانسإب ٌراّزبلا هاَوَر . «ةميخسلا لست ةّيدهلا

 ةيدهلا إف ؛ اوداهت» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يصر نينأ نعو)
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٤ ىبقرلاو « ىرمعلاو « ةبهلا باب - 6 عويبلا باتك -۷

 ىف « ةيتحت ةانثمف ةمجعم ءاخف ةحوتفم ةلمهملا نيسلاب : ((ةّميخّسلا لست

 Ee دانسإب رازبلا هاور) دقحلا : مضلاب ؛ ةميخسلاو ةميخسلا : «سوماقلا»

 : هظافلآ ضعب يفو « لاقم نع ولخت ال اهلك قرط هلو « فعض نم هتياور يف نآل
 ثيداحألاو . ايفا دقحلا وهو « ةلمهملا ءاحلاو واولا حتفب هر (ر دصلا رحو بهذت»

 . ىفخي ال اعقوم بولقلا يف ةيدهلل نإف ؛ لاقم نع لخت مل نإو

 ر : ل هلل لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو ۔ ٤

 . هيلع قفتُم . تاش نسّرف ولو « اهتراجل ٌةراج نرقْحَت ال ! تاملسْلا

 ا: هلل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 تاه ىدانم هنأ طا بس رهت اا ىضاقلا لاق : (! تاملْمُمْلا
 ةنكاس ةلمهملا ءاحلاب : (نرقحَت ال) اذه ريغ ليقو ‹ ةفصلا ةفاضإ نم ؛ تاملسملا

 نوكسو ءافلا رسكب : («ةاش نسرف ولو < اهتراجل ةراج) اهرسكو فاقلا حتفو

 ارو « ةبادلا نم رفاحلا ةلزنمب ريعبلا نم وهو « نون هرخآ ةلمهملا نيسلا رسكو ءارلا

 . (هيلع قفتم) ةاشلل ريعتسا

 101 ا را را باي

 ؛ نسرفلا ةقيقح ال « اهتراجل ةراجلا ةيده ىلع ثحلا يف ةغلابملا « هركذ نم دارملاو
 . هئادهإب ةداعلا ربت مل هنأل

 يدؤي ثيحب ؛ هيدهي ام راقحتسا نع « لعاف مسا  يِدْهُمَلل يهنلا هرهاظو
 ادع لالا

 . ًاريقح ناك ولو « هيلإ يدهأ ام نرقحي ال : دارملاو « هيلإ ىَدْهّمْلل هنأ لمتحيو
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 رمع نبأ ثيدح 6 ىبقرلاو < ىرمعلاو < ةبهلا باب - 6 عويبلا باتك ۔۷
 هس ا س س ابا عسا سسوس يي كك ااا اا س نم من س س —kگ dd a kd س

 وثوم ی نيب ا يداهتلا یوا هيفو « عيمجلا ةدارإ لمتحيو

 . سينأتلاو ةبحلا بلج نم هيف امل ؛ ريقحلا ءيشلاب

 هلأو ی لمت وعلا يضر رمع نبا نعو - ٥

 م ا ا , قحأ وهف « ةبه بهو ْنَم» : لاق َمّلسو

 . هلوق َرَمُع ْنَع َرَمُع نبا ةياور نم ظوفحاو « هَحَّحصو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع اًمُهَنع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَوَ

 ‹« هحّحصو مكاحلا هاَوَر . «اهّيلع بش مل اماهب قحأ وهف ةبه 25 نم : لاق

 رار نف رمق با انار نب راغب
 يف عوجرلا زاوج ىلع ليلد هيفو « مزح نباو مكاحلا هححص : فنصملا لاق

 . بوهوملا اهيلع باثأ يتلا ةبهلا يف عوجرلا زاوج مدعو « اهيلع بشي مل يتلا ةبهلا

 امو . ةأفاكملاو باوشلل ةبهلا مكح يفو « كلذ يف مالكلا مدقتو « بهاولا هل

 ام ًاريثك ىندألل ةبهلاف ؛ ضرغل الإ لعفي ال لعافلا نإ : كلذ ىف ليق ام نسحأ

 . مهم ضرغ يهو « ةقدصلاك نوكت

 اا ير اا نسحو ةدوملا بلجل ةرشاعم يواسمللو

 ظ . ةقدصلا مهوت ىندألا ةيطع يف نأ

 ناك اذإف ؛ هيلإ ىدهملاو يدهملا لاح رابتعاب ايادهلا فلاختب راج فرعلاو .
 وجري ءيشب هفحتي « كلملل بسكتملا يدهي امك « ليصحتلاو عمطلا ضرغلا

 نأ امإ لب ؛ ل املا ‹ هلضف

 ا ا ءاهدرب



 . ٌ رمع نبا ثيدح 5 ىبقرلاو . ىرمعلاو « ةبهلا باب ۸ عويبلا تناك

 ةيفصتو « ةنسحلا ةفلاخلاو « امهنيب لاصتالا ليصحت يدهملا ضرغ ناك نإو

 ؟بسشنا لقألا لب ؛ رثك وأ « لق ؛ ءيش ىندأ ةأفاكملا نم هأزجأ ؛ نيبلا تاذ

 هكلمت ام نيب قرف ال هنأو « ةّدوملا ليمكت لب ؛ ةضواعملا ضرغلا سيل نأب هراعشإل

 . انأ هكلمأ امو « تنأ
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 سنأ ثيدح - 7 ةطقللا باب 4 عويبلا باتك ۷

 ةطقللا باب 4

 اقلا : ليلخلا لاقو « هريغ زوجي ال : ليق « فاقلا حتفو ماللا مضب ؛ ةطقللا

 00و ياو يس دولا

 يا وا

 ا هكا ةقدنملا نب وكت ذأ فاحأ ين لول ١ لاقف

 ينأ الول» : لاقف « قيرطلا يف ذ ةرمتب غلي هللا لوسر رم : لاق ستا ْنَع) |
 دن مب

 . (هْيَلَع قفتم . «اهتلكأل ١ ةقدصلا ( نم يع ْنأ فاخأ

 . هل ذخألا درجمب هكلمي ذخآلا نأو

 0 ا هكلام ناك دارا ىف كالك ورعب هنأ ثيدحلا رهاظو

 E ناك nal الإ زوجي الف« , ملع اذإ امأو . لهج اذإ الإ زوجي

 ظفح مامإلا ىلع نأ عم « قيرطلا ىف اهكرت فيك غلي هنأ هيلع دروأ دقو

 . ؟هفراصم يف هفرصو « ةاكزلا نم ناك ام ظفحو « عئاضلا لالا

 اهلكأ كرت اغإو « ظفحلل اهذخأي مل قلي هنأ ىلع ليلد ال هنأب : هنع باجيو
 ىلع بجي الو « ةقدصلا هل لحت نم ري نم اهذخأيل ؛ ًادمع اهكرت هنأ وأ « ًاعروت

 ضارعإلاب ةداعلا ترج ام ال « هل هبحاص بلط ملعي يذلا لاملا ظفح الإ « مامإلا

 . هتراقحل هنع
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 دلاخ نب ديز ثيدح ۷ ةطقللا باب 4 عويبلا باتك -۷

 . مارح هنأ هيف زوجي ام لكأ نع عزوتلا ىلع ثح هيفو

AAVىلإ ّلَجَر ءاج : لاق.ةنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب دز نعو -  
 اقر مل ءاعماكوو اهصاشع فرقا لاَقَف  ةطقللا ِنَع ُهَلأَسَف « ي

 يه) : : لاق ؟منّعلا ةلاضف : َلاَق . اهب كنأشف الإو اهّبحاص ءاج نإف ؛ ةف

 اهَعَم !؟اهلَو كل اّم» : لاق ؟ليإلا ةلاضف : لاق «بئذلل وأ « ‹ كيخأل وأ كل

 . ِهْيلَع فتم . «اهُنَر هات تح بلا ”اكأتو ءامل درت  اهؤا ذحو اهؤاقس

 دغ وبأ وأ ةحئاط وبا ره ٠ 1( ةقع هللا: يسر. ىنوجلا دلاحخ نب ديز نعو)

 نينامثو سمخ نبا وهو « نيعبسو نامث ةنس اهب تامو ةفوكلا لزن « نمحرلا

 ىلع ناهرب مقي مل : ( هلي يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق) ةعامج هنع ىورو « ةنس
 فرُعا» : لاقف) ًاعرش اهمكح نع : يأ : (ةّطَقَللا نع هلأسف) لجرلا نييسعت

 يف عقوو « اهءاعو « ةلمهم داص فلألا دعبو ءافف ةلمهملا نيعلا رسكب : (اهصافع

 : (اهفّرَع مث) هب طبري ام ؛ ًادودم واولا رسكب : (اهءاكوو) «اهتقرخ» : ةياور

 فف »لاف هاهي كنا الور ايتحام ءاج ناف )الاد

 يه» : لاق) ةطقل هل لاقي ناويحب سيل امو « ناويحلا ىلع لاقت ةلاضلا : 2

 اهَعَم !؟اهلو كل اّم» : لأق ؟لبإلا ةلاضف : لاق « «بئذلل وأ « كيخأل وأ ؛ كل

 لادن ةلقسملا ءاخلا ريكي (اهؤاذحو) اهقنع : ليقو « اهفوج : يأ : (اهؤاقس

 . (هيلع قفتم . «اّهْنر اهاقلي ىّنح ءّرجشلا لكأتو « ءاّملا درت) اهفخ : يأ ؛ ةمجعم

 لضفألا : ةفينح وبأ لاقف ؟كرتلا مأ لضفأ وه له ؛ طاقتلالا ىف ءاملعلا فلتخا

 . يعفاشلا لاق هلثمو ‹ هيخأ لام ظفح ملسملا ىلع بجاولا نم نأل ؛ طاقتلالا

51١ 



 دلاخ نب ديز ثيدح - ۸ ةطقللا باب 9 عويبلا باتك ۷

 امو: «رانلا قرح نمؤملا ةلاض» : ثيدحل لضفأ هكرت : دمحأو كلام لاقو

 ظ . نيدلاو نيمضتلا نم فاخي

 ؛ اهذخأ دارأ نميف هنأب ثيدحلا اولوأتو « بجاو طاقتلالا لب : موق لاقو

 .. اهب هفيرعت لبق ءرمألا لوأ نم اهب عافتنالل

 : لئاسم ثالث ىلع ثيدحلا لمتشا دقو « اذه

 كلذ نإف  ناويحب تسيل يتلا ةعئاضلا يهو ؛ ةطقللا مكح ىف : لوألا

 رهاظو . هب دشت امو « اهءاعو فرعي نأ طقتلملا كك رمأ دقف ؛- ةلاض : هل لاقي

 : هلوق ةلالد هيلع ريخألا ديزيو « فيرعتلا بوجوو «ركذ امل ؛ فرعتلا بوجو رمألا
a 4 : «هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر هْنَعَو : ‹ ةلاض ىوأ نم - AAA 

 ملم هاور . (اهْفّرعُي مل ام ٌلاض وُهَف .

 : قلو هللا ٌلوسر لاق لنا أ (هنع هللا يضر َهْنَعَو)

 . (ٌملّسُم ُاَوَر . هاهْفّرعُي مل ام ٌلاض وُّهَف « ةَّلاَض ىوآ نم»

 ٠ امهتفرعم ةدئاف يف فلتخا دقو « اهب فْيَعُي مل اذإ لالضلاب هفصوف .

 ٠ هدر بچو اوب هزايخ] دعب لک لی هار عاهل اوا در
Lo 

 اهد دعب» : ظفل يفو « «اهب كربخي دحأ ءاج نإف» : يراخبلا ةياور ىف امو

 تطرتشاو ٠ كلامو مخا بهذ اذه ىلإو < (هايإ اهطعأف ءاهئاكوو اهئاعوو

 2. تاياورلا صعب ىف كلذ دورول اولاق ٤ ددعلاو ريناندلا ةفص ةدايز ةيكلاملا
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 دلاخ نب ديز ثيدح - ۸ ةطقللا باب 4 0 عويبلا باتك ٠' 
 س سس يي سس سس ل ا ااا سس

 . ءاكولاو صافعلا فرع اذإ « ددعلاب لهجلا هرضي ال : اولاقو

 : ءاكولاو صافعلا نم امهيلع صوصنملا نّيتمالعلا ىدحإ فرع اذإ امأف
 . اعيمج امهتفرعمب الإ هل ءيش ال : ليقف « ىرخألا لهجو

 . ةدم راظنإلا دعب هيلإ عفدت : ليقو

 يال نا ایپ ےب ناک ر اسابا ہو دعي هيأ قدا لهي غا

 ؟نيميلا نم

 . ثيداحألا رهاظ هنأل ؛ نيمي ريغب هيلإ عفدت : ليقف

 . ةنيبلاب الإ درت ال : ليقو

 ال ء هلام سبتلت الغل اهتفرعمب طقتلملا رمأ ةدئاف نإ : ةنيبلا بجوأ نم لاقو

 . ةنيبلاب الإ هيلإ درت ال اهنإف ؛ اهفصو نمل اهدر لجأل
 اذهو « ةنيبلاب الإ هاعدا ام هيلإ ملسي ال عّدم لكو عدم هنآأل كلذو : اولاق

 . ءاكولاو صافعلل ىعدملا فصو درجمب هنع جرخي ال < . ًاعرش ررقم لصأ

 : لَو لاق هنإف ؛ فصولا درجم درلا بوجو ثيداحألا رهاظ نأب : بيجأو

 . «هايإ اهطعأف»

 , اهايإ هطعأف : يأ ؛ اهبحاص ءاج نإف ؛ هلوق دعب ردقم بابلا ثيدح ىفو

 . هب ملعلل طرشلا باوج فذح امنإو

 لب ؛ ةداهشلا ىلع ةروصقم ةنيبلا تسيل « «يعدملا ىلع ةنيبلا» : ثيدحو (

 . ءاكولاو صافعلا فصو اهنمو « قحلا هب نيبتي ام لكل ةماع ىه

 مكر



 دلاخ نب ديز ثيدح - ةطقللا باب 9 ظ عويبلا باتك ۔۷

 : هلوق يهو  ةدايزلا تتبث اذإ اهنإ : ةنيبلا طرتشا نم لاق دق هنأ ىلع

 ؛_ فنصملا هققح امك _ تحص دق ةدايزلاو « اهيلع لمعلا ناك ؛  «هايإ اهطعأف»

 فصولاب درلا بجيو « اهب لمعلا بجيف

 اهب فيرعتلا بجوأف « ةنسب هتقو ّدح دقف ؛ اهب فيرعتلا ويب بجوأ امكو

 ( : اهدعب ام اّمأو « ةنس

 . لوألا عم ليلدلاو ء بجي ؛ ليقو « ةنسلا دعب اهب فيرعتلا بجي ال ليقف

 . ةميظع وأ « تناك ةريقح « ريغ ال ةنس اهب فرعي هنأ ىلع لدو

 «دجاسملا باوبأو « قاوسألا نم ؛ سانلا عامتجا ناظم يف نوكي فيرعتلا مث

 . ةلفاحلا عماجماو

 ىلع هعفر زوجيو « ءارغإلا ىلع كنأش بصن « «اهب كنأشف الإو» : هلوقو

 . اهب عافتنالا وأ ء اهظفح يف هل ضيوفت وهو ؛ اهب هربخو « ءادتبالا

 ىلع اهفرصب امإ ؛ فرصت يأ اهيف طقتلملا فرصت زاوج ىلع هب لدتساو
 ايف الا يو ان كاي سلا و ل يل راك ع سس

  .اهكلمتي ال هنأ يضتقي

 . «ك دنع ةعيدو تناك . اهبحاص ئجي مل نإف ؛ ةنس اهفرع مث» : ملسم دنعف

 هيدر ندعو يكمل فرع ملدإلا هانم ةياور ىفو

 ءاملعلا .فلتخا كلذلو « «هيلإ اهداف ءرهدلا ف انوي اهبلاط ءاج نإف ؛ كدنع

 . ةنسلا دعب اهمكح يف
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 دلاخ نب ديز ثيدح - ۸ ةطقللا باب 8 عويبلا باتك ٠١

 يعازوألاو يروثلاو كلام راصمألا ءاهقف قفتا هنإ : (دهتجملا ةياهن» يف لاق

 : ةفينح وبأ لاقو « دوعسم نباو هنباو رمع نع هلثمو « اهكلمتي هنأ ىلع يعفاشلاو

 ٠ نم ةعامجو سابع نبا و يلع نع ىوري هلثمو « اهب قدصتي نأ الإ هل سيل
 ؛ رهاظلا لهآ الإ , اهبحاصل اهنمض ؛ اهلكأ نإ هنأ ىلع نوقفتم مهلكو « نيعباتلا

 : اهبحاض ءاج نإ اهتمضي الو« هلام نم ًالام»هل ةتسلا دعب ريصتو « لت :اولاقف

 بوجو ىلع لادلا « هوحنو ملسم ثيدح ىف نولوقي ام يردأ الو : تلق

 ا

 ندا ةا 2ة نمو يعفاشلا هيلإ بهذ ام لاوقألا برقأو

 ىلإ اهدري ن نأ قاقنتسالا يف نذإلا دعب هرمأ مث أ ا اا هرمأي ملو « اھل

 ا ت تاو ید یب او تنا ایسا
 يف منغلا دجاول نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف ؛ منغلا ةلاض يف : ةيناثلا ةلأسملا

 : كيخأل وأ « كل يه» : ب هلرقل ؛ اهلكأي نأ ء نارمعلا نع ديعبلا  رفقلا ناكلا

 ‹ كوخأ وأ « اهذخأت نأ نيب ةددرتم كالهلل ةضرعم اهنأ « هانعم نإف : «بئذلل وأ

 سنج « بئذلا نم دارملاو « رخآ طقتلم نم وأ  اهبحاص نم معأ وه ام هب دارملاو
 . عابسلا نم ةاشلا لكأي ام

 ؟ال وأ ‹ اهبحاصل اهتميق نامض هيلع بجي لهو « اهايإ هذخأ ىلع ثح هيفو

 . اهتميق نمضي هنإ : روهمجلا لاقف

 )١( ةفينح وبأ لاق امك .



 رامح نب ضايع ثيدح AA ةطقألا باب - ۱۹ عويبلا باتك ۔۷
 e ب تت ذأ كي يي ا ا ل وع م سم

 بئذلاو طقتلملا نيب ةيوستلاب جتحاو « نمضي ال هنأ كلام نع روهشملاو

 . طقتلملا كلذكف ؛ هيلع ةمارغ ال بئذلاو

 ىلع اوعمجأ دقو « كلمي ال بئذلا نأل ؛ كيلمتلل تسيل ماللا نأب بيجأو

 . اهبحاص كلم ىلع ةيقاب يهف « طقتلملا اهلكأي نأ لبق اهبحاص ءاج ول هنأ

 كرتت لب ؛ طقتلت ال اهنأب ويب مكح دقو « لبإلا ةلاض يف : ةثلاثلا ةلأسملاو

 اا ی ی اا ا نصرت
 يف هللا بكر ا « ظفحلا ىلإ ةجاتحم ريغ ةينغ اهنأ ىلع يَ هبن دقو : اولاق

 اهتوقو « اهقنع لوطل ؛ بعت ريغب ءاملا لوانتو ٠ شطعلا ىلع ةدالجلا نم اهعابط
 00 . منغلا فالخب طقتلملا ىلإ جاتحت الف ؛ يشملا ىلع

 . اهطاقتلا ىلوألا : مهريغو ةيفنحلا تلاقو

 a نأ : لبإلا طاقتلا نع يهنلا يف ةمكحلاو : ءاملعلا لاق .

 . سانلا لاحر ىف اهل هبطت نم « اهل اهكلام نادجو ىلإ برقأ « تلض

A۸۸۹4هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر رامح نب ضايع نعو  

 اًهصافع ظفْحَيْلَو « لْدَع ْيَوَذ دهشّيلف لدو #0 مّلسو هلآو هيلع

 j يا دعو

 ةميزخ نبا د يل ةعبرألاو دمخأ هاَوَر (ءاَشي ْنَم هيت هللا

 . ناّبح ن ا نباو

 هللا يصر رامح نبا) ةمحعم داض هرخآ ؛ ةلمهملا ويسكب : (ضايع نعو)

 للا ىلص هللا لوسر لاق : لاق) فورعم ىباحص « فورعملا ناويحلا ظفلب : (هنع
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 لام وهف الإو ء اهب حا وم ا هاج ن بیت الو ملکی فاما

 ةيزخ نبا هَحَّحَّصَو « يذمرتلا الإ ةعيرالاو لمحا هور (ءاَشي ْنَم هين قي هللا

 ظ . (ناًبح نباو ا نباو

 بوجو ةدايز ثيدحلا اذه داقأو , ءاكولاو صافعلاو ةطقللا يف مالكلا مدقت

 ىلوق دحأ وهو ؛ ةفينح وبأ اذه ىلإ بهذ دقو ؛ اهطاقتلا ىلع نيلدعب داهشإلا

 ۰ : اولاقف ؛ يعفاشلا

 . اهفاصوأ ىلعو ةطقللا ىلع داهشإلا بجي

 . داهشإلا بجي ال هنأ ىلإ - ىعفاشلا يلوق دحأ وهو كلامو يداهلا بهذو

 . ندنلا ىلع اذه لمحيف ؛ ةحيحصلا ثيداحألا يف داهشإلا ركذ مدعل : اولاق

 . داهشإلا بجيف ؛ اهب لمعلا بجي اهتحص دعب ةدايزلا هذه : نولوألا لاقو

 . داهشإلا بوجو قحلاو « ثيداحألا نم هريغ ىف هركذ مدع كلذ يفاني الو

 ردك هنآ يف ةيرهاظلل ليل : «ءاشي نم هيتؤي هللا لام وهف» : هلوق ىفو

 ايتيك ل اكلم

 : هلك © هلوق اّمأو « نامضلا باجيإ نم فلس اب ديقم اذه نأب باجي دقو

 . فيرعتلا ةنس رورم دعب اهب هعافتنا لحي هنأ دارملاف . «ءاشي نم هيتؤي»

 E هع هللا يضر يملا نامشع نب نمْخرلا ِدّبَع نعو -
 . ملسم ُهاوَر . جاحلا ةطقل ْنَع ىهن ا

 وهو « يشرق وه : (هنع هللا يضر يميتلا نامثع نب نمحرلا دبع نعو)
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 نامثع نب نمحرلادبع ثيدح 84٠ ةطقللا باب 4 ظ عويبلا باتك -۷

 هيلع هللا ىلص ىبنلا كردأ هنإ : ليقو « يباحص « هللا ديبع نب ةحلط يخأ نبا

 عم لتقو « حتفلا موي : ليقو « ةيبيدحلا موي ملسأو « ةيؤر هل تسيلو « ملسو هلآو
 . (ملسم هاور . جاحلا ةطقل نع ىهن وب يبنلا نأ) ريبزلا نبا

 نم مّدقت امل ؛ ةكم يف عاض ام دارملاو . جاحلل عاض ام لجرلا طاقتلا نع يأ

 روهمجلا هلمح هنأ مدقتو . «دشنمل الإ ء اهتطقل لحت ال» اهنأ : ةريره يبأ ثيدح

 . لحي هنإف ؛ اهب فيرعتلل ال كلمتلل , اهطاقتلا نع يهن هنأ ىلع

 اهنأل ؛ اهبابرأ ىلإ اهلاصيإ ناكمإل « كلذب جاحلا ةطقل تصتحا امنإو : اولاق
 دراو نم بلاغلا يف قفأ ولخي الف ؛ يقافآل تناك نإو « رهاظف يكمل تناك نإ

 ؛ اهبحاص ةفرعم ىلإ لصوتلا لهس « ماع لك يف اهدجاو اهفّرع اذإف ؛ اهيلإ هنم
 ا . ٠ لاطب نبا هلاق

 يف ةغلابملاب ةكم صتخت اغإو  دالبلا نم اهريغك يه : اه لاو

 ةغلابملا ىلإ طقتلملا جاتحاف « دوعي ال دقو « هدلب ىلإ عجري جاحلا نأل ؛ فيرعتلا

 اهب فيرعتلا يف

 هنأب ةريره يبأ ثيدحب ٌدِّيقم اذه يهنلا ثيدح نأو « لوألا لوقلا رهاظلاو

 الإ ‹ طقتلت ال اهنأب ةكم ةطقل هب تصتخا يذلاف  دشنمل الإ اهطاقتلا لحي ال

 جاحلا ةطقل يف ثيدحلا اذه نأ لمتحيو « كلمتلل زوجت الف ؛ اا ا رخل

 يف اهنوكب هدييقت ىلع ليلد الو « قلطم انه هنأل ؛ اهريغو ةكم يف ًاقلطم
 . ةكم
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 بركي دعم نب مادقملا ثيدح ۔ ۱ ةطقللا باب 4 عويبلا باتك ۔۷

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بركي رقت نيوادذقملا نعول

 را و لاو م بان وذ لحي ال الأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىَّلِص

 . دواد وبأ هار . هاهْنَع يِنْغَتْسَي نأ الإ , دّماعُم لام ْنم ُةَطَقَللا الو « يلُهألا

 هانا: نل هلا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر بركي دعم نب مادقملا نعو)

 الو « ُيلْهألا ٌراَمحْلا الو « عابّتسلا نم بان هذ لحي ال الأ : اا

 . (دواد وبأ هاور . هاَهْنَع يِنْفَتْسَي ْنَأ الإ ؛ دهاَعُم لاَم نم ةطقللا

 : هلوقل ؛ انه ثيدحلا ركذو « ةمعطألا باب يف ركذ ام ميرحت ىلع مالكلا ىتأي

 لام نم ةطقللاك « هلام نم ةطقللا نأ ىلع لدف « «دهاعم لام نم ةطقللا الو»

 ‹ نويمذ مهلك وأ  هلهأ بلاغ لحم نم اهطاقتلا ىلع لومحم اذهو « ملسملا

 . اهطاقتلا دنع ناسنإ يأ لام نم فرعت ال ةطقللاف الإو

 ةرمتلا يف فلس امك « ريقحلاب لوؤم « «اهنع ينغتسي نأ الإ» : هلوقو

 هنع رّبعو « ًاضيأ فلس امك اهب فيرعتلا دعب اهبحاص ةفرعم مدعب وأ « اهوحنو

 غلابل اهنع نغتسي ملول هنإف ؛ بلغألا يف ةفرعملا مدع ببس هنأل ؛ ءانغتسالاب

 . كلذ وحن وأ « اهبلط يف

 ‹ ناتسبب رم نميف ءاملعلا فلتخا : «نذهملا حرش» يف يوونلا لاق : ةدئاف

 ؛ ةرورضلا لاح يف الإ « اعيش هنم ذحأي ال : روهمجلا لاقف ؛ ةيشام وأ « عرز وأ

 ( . ءيش همزلي ال : فلسلا ضعب لاقو ‹ روهمجلاو يعفاشلا دنع مرغيو ذخأيف

 ‹ ةبطرلا ةهكافلا نم لكألا هل زاج « طئاح ناتسبلل نكي مل اذإ : دمحأ لاقو
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 بركي دعم نب مادقملا ثيدح 84١ ةطقللا باب - 9 ظ عويبلا باتك ۷

 - نامض الو ؛ جاتحا اذإ ىرخألا يفو « كلذ ىلإ جتحي مل ولو « نيتياورلا حصأ يف

 لاق« ثيدحلا ةحص ىلع كلذب لوقلا ىعفاشلا قلعو « نيلاحلا ىف هيلع

 الو « لكأيلف طئاحب مك دحأ رم اذإ» : ًاعوفرم رمع نبا ثيدح ينعي : يقهيبلا
 نم ءاجو . حصي مل: يقهيبلا لاق . هبرغتساو « يذمرتلا هجرخأ . (ةنبخ ذختي

 ياو ووو عا واعي ووو

 . ٠١ «ةحصلا ىلع هب لوقلا ىعفاشلا قلع اميف ةحنملا» رح

 افلا نع حراشلا اهلقن دق ةريثك ليواقأو فالح ةلأسملا يفو

 لقن وقي ملف« . يهنلاو ةحابإلا يف ثيداحألا ضراعتل ؛ ثحبلا صخلتي

 يها ثيداحأو ا نا همرح وهو ' لصألا لقن ىلع ةحابإلا تيقاخأ

 ضم



 سابع نبا ثيدح - نضئارفلا تاند عويبلا باتك 7

 ضئارفلا باب - ٠"

 ضرفلا نم ةذوخأم ؛ ةضورفم : ىنعمب ةليعف يهو « ةضيرف عمج : ضئارفلا
 (اضورفم ًابيصن# : ىلاعت هلوق نم ضئارفلا مساب ثيراوملا تصحو « عطقلاوهو
 ملعت ىلع ثحلا ىف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو « ًامولعم ًارادقم : يأ ؛ [/ : ءاسنلا]

 . عفري ملع لوأ هنأ دروو « ضئارفلا ملع

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر ساَّبَع ن | نع - 1

 ل شمر «ركذ لُجَر ىلؤأل وهف ؛ « ىقَب مف « اهلْهَأِب ضئارفلا اوقحلأ» : لو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع)

 ىلعو « اهيلع صوصنملا تسلا اهب دارملاو : (اًهلْهَأب ضئارفلا اوقحلأ» : ملسو

 ا («ركذد لُجَر ىلؤأل وهف < يقب امف) نآرقلا يف اهلهأ

 هتدئافو ؛ ًاريثك امالک ) حرشلا» يف لقنو « ديكأت هنأ برقألاو ءركذلاب لجرلا

 ناثلثلاو هفصن فصنو هفصنو فصنلا : تس نآرقلا يف ةصوصنملا ضئارفلاو

 . امهفصن فصنو امهفصنو

 دارملا : لاطب نبا لاق « هللا باتك صنب اهقحتسي نم : «اهلهأ» : نم دارملاو

 نم مهيف ناك اذإ . ضئارفلا لهأ دعب ةبصعلا نم لاجرلا نأ « «لجر ىلوأ» ب

 دصقي ملو « اوكرتشا اووتسا نإف ؛ دعبأ وه نم نود قحتسا « تيملا ىلإ برقأ وه

 اذإ «هريغ نم ىلوأ وه نم مهيف سيل هنأل ؛ الشم تاهمألاو ءابآلاب ىلدي نم

 . ةلزنملا يف اووتسا



 ٠ عويبلا باتك ٠ نب ةماسأ ثيدح - ۴۳ ضئارفلا باب زيد 

 معلا تنبو « خألا نبا عم خألا تنبو « معلا عم ةمعلا هب دارم ا : هريع لاقو

 «نييثنألا ظح لثم رك ذللف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو# : ىلاعت هلوق صنب

 . [١ا7/5 : ءاسنلا]

 وبأ دجلا مث ء« بألا مث « اولفس نإو « مهونب مث « نونبلا تابصعلا برقأو

 بتك ىف ىفوتسم « ضئارفلا لهأ رئاسو « تابصعلا ليصافتو « اولع نإو « بألا

 . ضئارفلا

 تنب : ىف ىتأي امك . ءاسنلا نم هل ضرف ال نم ثاريملا ةيقب ىطعأ « لاجرلا

 ظ ظ ظ تح ا نأ تيلدو

 فلك ىبنلا نأ : امهنع هللا يضر دير نب ةماسأ نعو - 7

 . هيلع قْفَتم . «ملْسْلا ٌرفاكلا ثري الو «رفاكلا ملْسملا

 فلج يبنلا نأ : امهنع هللا يضر دْيَز نب ةماسأ نعو)

 . (هيلَع َقْفَتم . «ملْسمْلا ٌرفاكلا ثري الو « َرفاكلا ململ

 ىلإو < سكعلاب هرخأ ىفو < لوعش رفاكلاو ؛ لعاف ثردحلا ردص یف ملسملا

 . ريهامجلا بهذ ثيدحلا هدافأ ام

 ثري ال» ` لاق

 كود ال» : لاق

 ميهاربإو بيسملا نب ديعسو قورسم و ةيواعم و ذاعم نع هفالخ يورو

 ف



 دوعسم نبأ ثيدح 14 ضئارفلا باب ۔ ٠ عويبلا باتك ٠

 عمس هنأب ذاعم جتحاو « سكع ريغ نم رفاكلا نم ملسملا ثري هنإ : اولاق

 . مكاحلا هححصو « دواد وبأ هجرخأ . «صقني الو ‹ ديزي مالسإلا» : لوقي وي يبنلا

 امهوبأ تام ؛ يدوهيو ملسم ناوخأ ذاعم ىلإ مصتخا هنأ : ددسم جرخأ دقو

 جرخأو « ملسملا ذاعم ثروف « ملسملا هعزانف « هثاريم يدوهيلا هنبا زاحف « ًايدوهي
 نم نسحأ ءاضق تيأر ام : لاق لفغم نب هللا دبع قيرط نم ةبيش يبأ نبا

 الو ‹ مهنم حاكنلا انل لحي امك « اننوثري الو « باتكلا لهأ ثرن ةيواعم ءاضق

 . انم مهل لحي

 ثيدحو « ثيروتلا عنم يف صن هيلع قفتملا ثيدحلا نأب روهمجلا باجأو

 مالسإلا نيد نأب رابخإلا هيف امنإ « ثاريملا ةيصوصخ ىلع ةلالد هيف سيل ذاعم

 . صقني الو « دادزي لازي الو « نايدألا رئاس نم هريغ لضفي

 ىو : تخأو نبا تْنبو تب يف لع هللا يضر دوُمَْم نْبا نعو 5

 ىقَب امو « نيا ةلمكت ؛ سدّسلا نبالا ةئبالو . فصَتلا ةئبالل هي يبنلا

 يراخُبلا اور . تخأللف

 ىلا نيف" ناو نبا تشرب ب يف قالا يضر درخت ن نسو

 ىقَب اهو « نّيَثلا ةَلمْكَت ؛ سدُسلا نبالا ةتبالو « فْصَتلا ةتبالل ا

 ECL تخأللف

 ةيقب 7 ؛ ةبصع « نبالا تنبو تنبلا عم تخألا نأ ىلع ةلالد هيف

 وبأ ىتفأ ناك دقو « ةبصع تانبلا عم تاوخألا نأ ىلع عمجم وهو « ثاريملا

 نبا ىضقف « دوعسم نبا لأسي نأ لئاسلا رمأ مث « فصنلا تخألل نأ ىسوم

 ففي



 رمع نبأ ثيدح 565 ضئارفلا باب - ٠ ( عويبلا باتك -۷

 ( ۰ اذه ماد

 . اهب ىدتقملا ةنسحلا هلاعفأ راثآ نمو سانلا بولق يف : بغارلا داز « همولع رثأ نم

 : لک هلا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نب هلا دبع نعود موه

 مكاحلا هجرخأَو , يذمرتلا الإ ةَعَبْرَألاو دمحأ ُهاَوَر . «ِنْيَمَلم ره ْثراَوعي الد

 : ظفللا اذهب ناسا ثيدح يصل یورو < سا ظفلب

 ال» : لک هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ور

 ظ مكاحلا هجرخأو 1 يذمرتلا الإ ةعيرألاو دمحأ هاور . (نيتلم ره ثراوتي

 . (ظفللا اذهب ةماسأ ثيدح يئاسنلا ىورو « ةماسأ ظفلب

 وأ رفكلاب نا نعلم لهأ ي ترار ل هلآ ىلع لل فهدا

 . رفكلاو مالسإلاب

 ال» : ثيدحك نوكيف ؛ مالسإلاو رفكلا نيتلملاب دارملا نأ ىلإ روهمجلا بهذو
 . ثيدحلا «. . . رفاكلا ملسملا ثري

 لقي ملو « تباث هنإف . ضعب نم مهضعب رفكلا للم ثيروت اأو : اولاق
 نم يدوهيلا ثري ال : لاق هنإف ؛ يعازوألا الإ اهلك للملل ثيدحلا مومعب

 ظ . للملا رئاس كلذكو « هسكع الو « ينارصنلا

V€ 



 ا ل ل E ا يي يل ل ا حمم نصح نب نارمع ثيدح . 15 ضئارفلا باب - ٠" عويبلا باتك ٠

 صصخم ثيدحلاو « ةيوداهلا بهذم وهو « يعازوألا عم ثيدحلا نم رهاظلاو
 يف ماع هنإف ؛ ١١[ :ءاسنلا] ] «مكدالوأ يف هللا مكيصوي# : هلوق يف نآرقلل
 صخي نآرقلاو « ملسملا هيبأ نم ثري ال هنأب رفاكلا دلولا هنم صخيف « دالوألا

 ] . لوصألا يف فرع امك « داحآلا رابخأب
 يبنلا ىلإ لر ءاج : لاق هنع هللا يضر نیما نب ناَرمَع نعو د ۸4٦

 .(«سدَّسلا كل» : لاق ؟هئاريم ْنم يل اَمَف تام ينبا نبا نإ لاقف ٠ ا

 نإ» : لاقف «هاعد ىلَو املف « «رخآ سدس كلا : ا رال

 نم وهو « يذمرتلا sS ا هاَور . (ةَمْعطّرخآلا نس دجفلا

 . هم ْعَمْسَي مل ُهّنِإ : ليقو , َناَرَّمع نع يرصبلا نّسحلا ةياور

 ‹ قل يبنلا ىلإ ٌلجر ءاج : لاق هنع هللا يضر نيّصحلا نب َناَرْمَع نعو) |

 املف . «سدسلا كل : َلاَقَف ؟هئاريم ْنم يل اَمَف تام ينبا َنْبا نإ : ' لاقف

 نم دسملا نإ» : لاقف «هاعد ىلَو املف . «رخآ سدس كل» : لاقف « هاعد < ىلو

E ENرد  E 
 : (ُهْنم ْعَمْسَي مل ُهّنِإ : ليق ليقو « َناَرَمع نع يرصبلا نسحلا

 سدسلا دجلا ثرو ءيش لقأ : لاقو « هثرو ءيش يأ عم يردأ ال : ةداتق لاق

 نيتنبللف ؛ دجلا وهو لئاسلا اذهو « نيتنب تيملا كرت هنأ ةلأسملا هذه ةروصو

 ضرف هنأل ؛ ضرفلاب سدسلا لئاسلا ىلإ ©

 ىتح هكرتو « ثلثلا هضرف نأ نظي الل ؛ رخآلا سدسلا هيلإ عفدي ملو . انه دجلا

 املف « ةكرتلا ةيقب وهو ؛ «رخآ سدس كل» : لاقف « هاعدف «_ بهذ يأ - يلو

Vo 



 مادقملاو ةديرب اثيدح - ۸۹۸و ۸٩۷ ضئارفلا باب ٠ عويبلا باتك - ١

 ‹ ةضيرفلا ىلع ةدايز : يأ «ةمعط - ءاخلا رسكب  رخآلا نإ» : لاقف « هاعد بهذ

 : اضيف سامع هلق ‹ هل يذلا ضرفلا ىلع دئاز هنأب همالعإ كلذ نم دارملاو

 . ًابيصعت يقابلاو

 ل : امهْنَع ىلاعت هلا يضر هيبأ ْنَع ةديرُب نبا نعو - 1

 هححصو « يئاستلاو دواد وُب هاَور . 3 اهتود نكي نكي مل اذإ ٠ سدسلا ةدجلل لعَج

 . يدع نبا هاوقو « دوُراجلا نباو ةميرخ نبا

 بيصحلا نب ةديرب وه : (امهنع ىلاعت هللا يضر هيبأ نع ةديرب نبا نعو)
 دواد وُب هاَوَر . 3 اهتود نكي نكي ماا: دلا ةدجلل لَعَج ل : يبنلا ّنَأ)

 هللا دبع هيف : (يدع نبا هاوقو « دوراجلا نباو ةّميرخ نبا هحّحصو « يئاسنلاو

 0 ۰ . متاح وبأ هقثو ؛ هيف فلتخم ؛ يكتعلا

 يآ ماوأ هما ذأ تناك اوج: دلا تح ا فارس نأ ىلع ليلك تدخلا

 نيتهجلا نم ىدعبلا تطقس نفلتخا نإف ؛ نيوتسا اذإ رثكأف ناتدجلا هيف كرتشيو
 . هتهج نم ناك نم طقسي امهنم لك ؛ بألاو مألا الإ نهطقسي الو « ىبرقلاب

 : قالك لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر بركيدعم نب مادقملا نعو ۸۹۸

 ‹ يذمرتلا ىوس ةعبرألاو ا هَل ثراو ال نم ٹراو لاخلا »

 . ناب ¿ نباو مكاحلا هححصو « يزاّرلا َةَعْرُر وأ هجو

 لاخلا» : لع لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بركي دعم نب مادقمل نعو)
 ار

 س ىو ع

 5 ET يذمرتلا ىوس ةعيرألاو ا هجرخأ . هل ثراو ال نم ثراَو

 . (ناّبح ¿ نباو مكاحلا هححصو « يزاّرلا ةَعرز

 1ك



 بركيدعم نب مادقملا ثيدح 64 ضئارفلا بايد ١ عويبلا باتك -۷

 ؛ ماهسلا يوذو نا ا ثيروت ىلع ليلد هيف

 . ماحرألا يوذ نم لاخلاو

 نم ةريثك ةفئاط تبهذف « ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاملعلا فلتخا دقو
 هل ثراو الو « هتلاخو هتمع فّلَخ نمف ؛ مهشيروت ىلإ مهريغو لآلا ءاملع

 و اذهب اولدتساو « ثلثلا ةلاخللو « ناثلثلا ةمعلل ناك « امهاوس

 . ۷١[ : لافنألا] (ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا اولوأو# : ىلاعت

 نأل ؛ ثاريم ماحرألا يوذل تبثي ال : اولاقو « ةمئألا نم ةفئاط تفلاخو

 دوقفم لكلاو « عامجإ وأ « ةحيحص ةنس وأ « هللا باتكب الإ تبت ال نضئارفلا

 ‹ ةلمجم ةيآلاو « هريغ ىف ال لاخلا يف صن هنأ : بابلا ثيدح نع اوباجأو

 . ءاهقفلا فرع ىف هامسم ريغ امهيف ماحرألا يلوأ ىمسمو

ayلاق انيق ناك نسي لاك ب يللا فا زيماألا هنا  

 . هانركذ ام ضهانلا ليلدلا موقي ىح « ثاريملا مدع لصألا نأب ةدضتعم اهنكل

 هل ثراو ال نم لام نوكي : نولوقي ‹ ماحرألا يوذل ثاريم ال هنأب نولئاقلاو

 ‹ هفراصم ىف هفرصي لداع مامإ دي يف ناك اذإ وهو « امظتنم ناك اذإ لاملا تيبل

 لام يف فرصتلا يف هل نوذأم « ءاضقلا طورشب مئاق ضاق دلبلا يف ناك وأ

 ظ اهيف هفرصيل هيلإ عفد « حلاصملا

 اذه بتك ىف ىفوتسم « هب لوقلا ىلع ماحرألا يوذ ثيراوم ةيقب ليصافتو

 . اهب لوطن الف ؛ نفلا

¥ 



 لهس نب ةمامأ يبأ ثيدح 844 ضئارفلا باب I ٠" عويبلا باتك -۷

 يبا ىلإ ُرَمُع بنك: لاق امهنع هللا يضر لس نب ةماّمأ يبأ نعو م44

 ْنَم ىلْوَم هلوسرو هللا» : لاق مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسَر نأ : ديب

 يبأ ىوس ةعبرألاو ی ت رار خو تک نمک

 . ناّبح نبا هححصو « يذمرتلا ةنسحو « دواد

 يبأ ىلإ ُرَمُع بشك : لاق امهنع هللا يضر لهم نب ةساّمأ يبأ نعو) -

 ْنَم ىلْوَم ةلوسرو هللا» : لاق مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسَر نأ : ةي

 يبأ ىوش غر ألا "ںی او فف راو ال م راو لاخاو ل ىلؤم ذل

 . (ناّبح نبا هححصو « يذمرتلا هنسحو « دواد

 «ناطلسلا  مادقملا ثيدح يف  لاخل اب دارملا نإ : لاق نم لوق دري ثيدحلا

 . هل ثراو ال نم ثراو انأ : لاقل « كلذك ناك ولو

 لقعأ « هل ثراو ال نم ثراو انأ» : نابح نبا هححصو « دواد وبأ جرخأ دقو

 i . (هثرأو هنع

 توبث ىلع نيلادلا  ةمامأ ىبأ ثيدحو « مادقملا ثيدح نيبو هنيب عمجلاف

 ثراو ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنأ هب دارأ هلأ د هل ثراو ال ثيح لاخلا ثاريم

 . لاخلاو ماهسلا يوذو تابصعلا نم « تاهجلا عيمج يف هل ثراو ال نم

 . نيملسملا حلاصمل لاملا ريصي هنأ قلك هثرإ نم دارملاو.

 لاخلا نم «ركذ نم عيمج مدع دنع الإ لاملا تيسبل لاملا نوكي ال هنأو .

 . هريعو

YA 



 ورمع نب هللا دبعو رباج اثيدح ١401و 40٠٠ ضئارفلا باب - ٠" عويبلا باتك ٠

 لهتسا اذإ» : لاق قرد يضر رباج نعو - ۰
 . نابح نبا هححصو وا هاور . «ٹرو دولؤوملا

 دولا لهتسا اذإ» : لاق لَ هللا لوسر نع هنع هللا يضر رباج نعو)
Eهريسفت يف يور لالهتسالاو : (ٌناّبح نسبا هَحَحّصو  

 ٠ .رازبلا هجرخأ . «ساطعلا لالهتسالا» : فيعض عوفرم ثيدح

 هتدالو نع ةيانك وهو « هتدالو دنع ىكب اذإ ؛ دولوملا لهتسا : ريثألا نبا لاقو

 . هتايح ىلع لدت ةرامأ هنم تدجو لب ؛ لهتسي مل نإو « ًايح 2

 . ثري هنأ يف هريغ مكح هل تبث  طقسلا لهتسا اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 نم مزليو « هيلع ةالصلاو نيفكتلاو لسغلا نم ماكحألا رئاس هيلع ساقيو
 . ةيدلا وأ « دوقلا هلتق

 وأ « نيتلدع نم دب ال وأ « ةلدع هلالهتساب رابخإلا يف يفكي له اوفلتخاو
 ظ . ؟عبرأ

 . يعفاشلل ثلاثلاو . يداهلل يناثلاو « ةيوداهلل لوألا
 . ءاسنلا تاروعب قلعتي ام لك يف يرجي فالخلا اذهو

 هل تبثي الف ؛ هتايحب مكحي ال < ال ثيدحلا موهفم دافأو

 . اهانركذ يتلا ماكحألا نم ءيش

 هلا لوسر لاق : لاق هج ْنَع هيبأ ْنَعٍبْيَعش نب ورْمَع نعو د ٩۰1
 هاوقو « ينطقرا دلاو يئاسنلا ةاور ءىش تارلان لتاقلل سيل :

۷۹ 



 ورمع نب هللا دبع ثيدح ١ ضئارفلا باب ٠ عويبلا باتك ۷

 . ورْمَع ىلع ُهفَقو باوّصلاو « يئاسنلا ُهَلَعَأو ّربلا دبَع نبا

 : لَو هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)
 دبع نبا هاوقو < ينطقرا دلاو يئاسنلا هاور (ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل»

 . (ورمع ىلع هفقو باوصلاو « يئاسنلا هلعأو «ربلا

 . اهعومجمب لمعلا نع رصقت ال ةريثك دهاوش هل ثيدحلاو

 يعفاشلا بهذ « أطخ وأ ناك ًادمع  لتاقلا ثرإ مدع نم هدافأ ام ىلإو

 ظ . ءاملعلا رثكأو هباحصأو ةفينح وبأو

 . لاملا نم الو « ةيدلا نم ثري ال : اولاق

 نود لاملا نم ثرو « أطخ لتقلا ناك نإ هنأ ىلإ كلام و ةيوداهلا تبهذو

 . ةقرفتلا هذه ىلع ضهان ليلد مهل متي الو « ةيدلا

 ا آنا رج ىمر الجر نأ : سالخ نع يقهيبلا جرخأ لب

 ىلإ اوعفتراف « كل قح ال : هتوخإ هل لاقف « اهثاريم نم هبيصن دارأف « كلذ نم

 همرغأف « رجحل ا اهئاريم نم كقح : مالسلا هيلع ىلع هل لاقف « مالسلا هيلع ىلع

 . ًائيش اهثاريم نم هطعي ملو « ةيدلا

 . «امهنم اهل ثاريم الف « أطخ

 الف ءاوفع نإف ؛ لوتقملا ءايلوأ وفعي نأ الإ « دوقلاف « ًادمع لتقلا ناك نإو
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 باطخلا نب رمع ثيدح - ۲ ضئارقلا باب ٠ عويبلا باتك «٠
 تك د ا ا ا ا س 0 يس هابي

 حيرشو يلع و باطخلا نب رمع كلذب ىضق « هلام نم الو « هلقع نم هل ثاريم

 . نيملسملا ةاضق نم مهريغو

 ىلج هللا لوسر تمس لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َرَمُع ْنَعَو - ۲

 . «ناک نم هتّبَصعل وهف دولا وأ «دلاّولا َرَرْحأ ام» : لوقي مّلسو هلآو هيلع هللا

 رتا دنع ساو ينيدلا نبا ةحَحصو « هجام ناو يئاسنلاو دواد وُب ُاَوَر

 هللا یلص هللا لوسر ُتْعمَسم : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َرَمُع ْنَعَو)

 . ناك ْنَم هتّبصمل َوُهَف «دّلَولا وأ « دلاَولا َرَرْخَأ ام» : لوقي َمَّلسو هلآو هيلع

 وع 2 رر

 . (ربلا دّبَع نباو ينيدملا نبا ةحّحصو « جام ٠ نباو يئاسنلاو دواد وُبأ هاور

 هنإف « قوقحلا نم امهل اقحتسم راص ام نأ « دلولا وأ  دلاولا زارحإب دارم

 ظ . ةصق هيف ثيدحلاو « ًاثاريم ةبصعلل نوكي

 ةثالث هل تدلوف « ةأرما جوزت ةفيذح نب سائر نأ : «ننسلا» يف هظفلو

 صاعلا نب ورمع ناكو ؛ اهيلاوم ءالوو اهعابر اهوثروف « مهمأ تتامف « ةملغ

 تامو « صاعلا نب ورمع مدقف « اوتامف « ماشلا ىلإ مهجرخأف « اهينب ةبصع

 لاق : رمع لاقف « باطخلا نب رمع ىلإ اهتوخإ همصاخف « الام كرتو « اهل ىلوم

 هل بتكف : لاق « ثيدحلا «. . . زرحأ ام» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . .رخآ لجرو تباث نب ديزو فوع نب نمحرلا دبع ةداهش هيف ًاباتك

 . فالخ هيفو « ثروي ال ءالولا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 كرتو « لجرلا كلذ تام مث « أدبع لخبر ققعأ اذإ امف فال ةدقاف ريظتو

 : ا1 و قيوخألا حا وأ ءانبا كرتود نيكيألا أ ناک وارا: نيرغا
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 ل ل ل ل ل سس بسسس س -_

 سنأو رمع نبا اثيدح ٤۹۰و ۹۰۳  ضئارفلا باب - ٠" ظ عويبلا باتك ٠

 . خألا نباو خألا وأ « نبالا ياو وا نيب ةثازيم ع رو اا نرل یل
 . هدحو نبالل نوكي . همدعب لوقلا ىلعو

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق رَمُع نب هللا دبع نعو اا

 نم مكاحلا هاور . «بهوُي الو « عابي ال ؛ بسلا ةَمْحْلَك ةَمْحل ءالولا» : ملسو

 : نابح نبا ُهَحَحَصَو ,فُسوُي يبأ ْنَع نّسحلا نب دمحم ْنَع يعفاشلا قيرط

 . يقبل هلع

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رَمُع نب هللا دبع َنَعَو)
 قيرط نم مكاسحلا اور . «بهوي الو« عابي ال ؛ بسلا ةّمْحْلك ةَمْحل ءالولا»

 هلَعأو «ناّبح نبا ُهَحَحَّصَو . فموي يبأ نع نسحلا نب دمحم نع يعفاشلا

 باتك یف مّدقت دقو « اهمدعو هتحصو ثيدحلا قرط يف ريثك مالك ءاملعللو
 رئاس امهيلع ساقيو « ةبه الو , عيبب بستكي ال ءالولا نأ ىلع لدو « عيبلا

 لقتني ال بسنلاو . بسنلاك هلعج دق هنأل ؛ ةيصولاو رذنلا نم تاكيلمتلا

 0 ٠ ضوع ريغب الو« ضوعب
 لص دا لور لاق لاق هنع هللا يضر س َْعَةَبالق يبأ نعو ۹۰٤4

 قوس ةعتزألاو دَمْحَأ ةجرخأ . «تباث نب دبر مكضرفأ» : مّلسو هلآو هيلع هللا

 . . لاّسْرإلاب ِلعأَو . مكاحلاو ناّبح نباو يذمرتلا هَحَحصو « دواد يبأ

 يعبات « ةدحوم هفلأ دعب ماللا فيفختو فاقلا رسكب : (ةّبالق يسبأ نعو)

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر سن نع) ليلج
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 سنأ ثيدح ۔ ٤ ضئارفلا باب ۔ ٠ عويبلا باتك -۷

 « دواد يبأ ىوس ةعيرألاو م در «تباث نب یز مكضرفأ» : ملسو

 : (لاّسْرإلا لعأو . مكاحلاو ناّبح نباو يذمرتلا هَحَحصو

 نم هريغل هعامس ناك نإو « سنأ نم ثيدحلا اذه عمسي مل ةبالق ابأ نأب

 . ًاتباث سنأ نع ثيداحألا

 نم ةعبس ركذ هيف ليوط ثيدح هنإف ؛ ثيدحلا نم ةعطق ركذ يذلا اذهو

 بابب قلعت هلام هنم فنصملا ركذف « ريخ ةلصخب مهنم لك صتخي « ةباحصلا
 هنم ذخؤيف « ثيراوملاب نيبطاخملا ملعأ هنأب تباث نب ديزل ةداهش هنأل ؛ ضئارفلا .

 ىلع هحجرو « ضئارفلا يف يعفاشلا هدمتعاو « فالتخالا دنع هيلإ عجري هنأ

 ا
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 رمع نبا ثيدح 6 اياصولا باب - ١ عويبلا باتك 1٠

e 

 ىلإ فاضي صاخ دهع : ًاعرش يهو « ةيدهو ايادهك ؛ ةيصو عمج : اياصولا
 ظ . توملا دعب ام

 ٠ هلآو هيلع ُهَللا ىَّلص هللا لوسر نأ : اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نَع

 نيل تيب ‹ هيف يِصوُي نأ ديري ءيش هل ملسُم ئرما قح امه لاق َمَّلسو
 سا 8 ين

 ظ . هيلع قفتم . دنع ٌةَبوُتْكَم هتيصوو الإ

 مسو هلآو هيلع هلا ىَلص هللا لوسر أ: اًمهنع للا يضر رم نبا ن

 الإ نيل يي , هيف ّيِصوُي نأ ديري ءيش ُهل ملسُم ئرما ق امد لاق

 . (يَلَع قفتم . (هدنع ةبوتكم هتیصوو

 « «الإ» دعب ام اهربخو «اهمسا : (قح» و « سيل ىنعمب ةيفان : «ام» ةملك

 . الإب لصفلا عوقول ؛ ربخلا يف ةدئاز واولاو

 ةبوتكم هتيصو نوكت نأ الإ « ملسملل طايتحالاو مزحلا ام هانعم : يعفاشلا لاق

 ‹ هتینم هيتأت ىتم يردي ال هنأل ؛ هيف ىيصوي نأ ديري ءيش هل ناك اذ « هدنع

 . كلذ نم ديري ام نيبو هنيب لوحتف

 «مكحلا هب تبثي ام ىلع ًاعرش قلطيو « تباثلا ءيشلا : ةغل قحلا : هريغ لاقو
 نإف ؛ ةلقب حابلا ىلع قلطيو«ًابودنم أ ًابجاو نوكي نأ نم معأ تباثلا مكحلاو

 . لامتحالا ىلع وهف الإو « بوجولا ىف ًارهاظ ناك « هوحنو « ىلع : هب نرتقا

 ‹ هيلع ةبجاوب تسيل ةيصولا نأ ىلع لدي ام : «يصوي نأ ديري» : هلوق ىفو

 . هتدارإ دنع كلذ اغإو
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 رمع نبا ثيدح - ٥ اياصولا باب ۔ ١ عويبلا باتك ٠
 مس سا ص e عا

 . ؟ال مأ ةبجاو ىه له اوفلتخا امنإو , اهب رمألا ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 . ةبودنم اهنأ ىلإ ريهامجلا بهذف

 : اهيوجو ىلإ رهاظلا لهأو دواد بهذو

 : ةيصولا نع بوني مهس هلام نم جرخأل ؛ ةبجاو ةيصولا تناك ولف « عامجإلاب

 قح هيلع نم ىلع اهبوجو نم روث وبأو « ةيوداهلا هيلإ بهذ ام برقألاو

 . يمدآل وأ « ىلاعت هلل نيدو ةعيدوك « هب صوي مل نإ عيضي نأ ىشخي « ىعرش

 . بوجو الف ؛ كلذ نم دحاو هيف ىفتنا امو « هب ىصوأ

 . لايل ثالث يور دقف ؛ الإو « ديدحتلل ال بيرقتلل : «نيتليل» : هلوقو

 : يأ ؛ ةغلابملا ةدارإ ىف حماست ثالثلاو نيتليللا صيصخت ىف : ىبيطلا لاقو

 نأ يغبني الف ؛ ثالثلاو نيتليللا يف هانحماس دقو « ًانامز تيبي نأ يغبني ال

 . كلذ زواجتي

 يتيصوو الإ « ةليل تبأ ملو : لاق هنأ ثيدحلا يوار رمع نبا نع ملسم ىورو

 . يدنع ةبوتكم

 عمجيف « هيف عنصأ تنك ام ملعأ هللاف « ىلام اّمأ : لاق ؟ىصوت الأ : هتوم ضرم
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 رمع نبا ثيدح 6 2 ااا تابا غويبلا تات د١

eh cs e E SS اج E 

 هب يصوي ءيش هل نكي ملو « توملا هيلع دفو یتح .

 . عمجلا اذهل لدي ام « هيف عنصأ تنك ام ملعأ هللاف « يلام امأ : هلوق يفو

 ‹ طخلاو ةباتكلا ىلع دامتعالا زاوج ىلع : «هدنع ةبوت 1 : هلوقب لدتساو

 ظ . ةداهشب 01

 دامتعالا زوجي هنإو ‹ ةيصولاب صاخ كلذ نإ : ةيعفاشلا ةمئأ ضعب لاقو

 عراشلا رمأ امل ةيصولا ّنألو ؛ اهيف ربخلا توبشل ؛ ةداهش نود نم اهيف طخلا ىلع

 , تاقوألا يف ددجت نأ اهقح ناك « مزاولو قوقح نم مزلي ام نوكت يهو اهب
 « لجألا ةأجافم ةيشخ ؛ هنم صلختي نأ ديري مزال لك يف داهشإلا باحصتساو
 اهتيعرش وأ ةيصولا درو دعمت ور وا تور نك اما وحمل
 يف روكذملا رمألا تبث ,ث دقو ‹ كلذ يف ةدئاف ال ذإ ؛ ةداهش نود نم« ةباتكلاب

 ظ . ةداهش ريغ نم اهلوبق ىلع لدف اهب ثيدحلا

 : ىلاعت هلوقب اولدتساو « ةداهشلا وهو ‹ اهطرشب ةبوتكم : دارملا : ريهامجلا لاقو

 رابتعا ىلع لاد هنإف ؛ ٠٠١[ :ةدئامل] (توملا مك دحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش#

 . ةيصولا ىف داهشإلا

 . هب الإ ةيصولا حصت ال اهنأ ةيآلا ىف داهشإلا ركذ نم مزلي ال هنأب بيجأو

 هلثمو « هب لمع « يصوملا طخ فرع اذإف ؛ طخلا ةفرعم ربتعملا نأ قيقحتلاو

 . ًاثيدحو ًايدق سانلا لمع هيلعو « مكاحلا طخ
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 ا ل يس سشس يس ست ببب--صس"ا_ار 41مل غ-+لط

 اهيف وعدي « بتكلا ثعبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك دقو
 مهضعب بتكي سانلا لزي ملو « كلذب ةجحلا مهيلع موقتو « ىلاعت هللا ىلإ دابعلا

 لمعلا هيلعو « اهب نولمعيو تايويندلاو تاينيدلا نم « تامهملا يف ضعب ىلإ
 ( . داهشإ نود نم كلذ لك « ةداجولاب

 ١ : هلوقل ؛ انوه ر قلعتي ءيشب ءاصيإلا ىلع ليلد ثيدحلاو
 . (يصوي نأ ديرب ءيش

 هيف فرعي الف « سانلا ةداع هب ترج ام امهوحنو نيتداهشلا بتك امأو

 اوناك : لاق ًاقوقوم سنأ نع حيحص دنسب قازرلا دبع جرخأ امنإو ؛ عوفرم ثيدح

 : مهاياصو رودص ىف نوبتكي

 ال نأ دهشي هنأ « نالف نب نالف هب ىصوأ ام اذه « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ال ةا ةعاسلا ناو .ةلوسوو هدبع دمج نأو ةل كرش ال كجو هللا لا هلا

 ؛ هللا اوقتي نأ هلهأ نم كرت نم ىصوأو « روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو « اهيف بير

 ىصوأ اب مهاصوأو « نينمؤم اوناك نإ هلوسرو هللا وديديو« مهني اد ارحاميو
 متنأو الإ نتومت د الف نيدلا مكل ىفطصا هللا نإ# : بوقعيو هينب ميهاربإ هب

 [۱۳۲ : ةرقبلا] #نوملسم

 اا ذإ ؛ ةباحصلا ىلإ دئاع اوناك ريمضو

 فالتخال ؟صوي هلوأ ١ فلك الع هللا لوسر ىصوأ له ؛ ءاملعلا فلتخاو

 . كلذ ىف تاياورلا

 + الاه كرت ول هنآ: راه وعرب اعلا ىَقْوَأ يبأ نبا نع يراخبلا ىفف
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 ٠ صاقو ىبأ نب دعس ثيدح 405  اياصولا باب - ١" عويبلا باتك -۷
" 

 ال اهنأ ربخأ ناك دقف « ةلغبلاو حالسلا امو « اًهلَّبس ناك دقف « ضرألا اّمأو

 . يوونلا هركذ امك ؛ ثروت

 دنع صوي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : قاحسإ نبال «يزاغملا» يفو

 نم قسو ةئام داجب نييرعشألاو نييواهرلاو نيسرادلا نم لكل « ثالثب الإ هتوم
 ظ . ةماسأ ثعب ذفني نأو « نانيد برعلا ةريزج يف كرتي الأو « ربيخ

 ىصوأ سابع نبا ثيدح نم ملسم جرخأو
 . ثيدحلا «. . . مهزيجأ تنك ام لثمب

 . هللا باتكب ىصوأ : ىفوأ نأ نبا ثيدح ىفو

 للي هتيصو تناك : دعس نباو دمحأو « يئاسنلا دنع سنأ ثيدح يفو
 | (مكناميأ تكلم امو « ةالصلا» : تولا هرضح نيح

 يورو « توملا دنع تسيل اهنكلو «'هتيب ا اا هتيصو تتبث دفو

 قلل نش

 دفولا اوزيجأ» : تالثب دع

 هنأ الإ « ةمألل هتيصو وهو « ًاباتك بتكي نأ هضرم يف دارأ كلب هنأ تبث دقو

 ظ . يراخبلا هجرخأ امك ؛ هنيبو هنيب ليح
 لام وذ انأ ! هللا لوسر اي : تلف : لاق صاقو يبأ ٍنْب دْعَس نعو ۹۰٦

 : تلق . «ال» : لاق ؟يلام ينب قدَصَنأَنَأ .ةدسحاو يل ةت الإ ينّنري الو
 ؛ ثلثلا» : لاق ؟هثلثب قادصتأفأ : تلق . «ال» لاق ؟يلام رطشب قدَصتأأ

 نوفي ةلاع مهر ذأ نم ريح «ءايتأ كرو ردت نأ كنإ ؛ٌريشك تللو

 . هيلع قفتُم «سانلا
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 صاقو يبأ نب دعس ثيدح . 4 اياصولا باب - ١" عويبلا باتك -۷

 عقو : (لام وذ انأ ! هللا لوسر اي : تلق : لاق صاقو يبأ نب دعس نعو)
 : لاق ؟يلام يّشلثب قدصتأفأ , ةدحاو يل ةنبا الإ ینٹرپ الو) ريثك : ةياور يف

 : لاق ؟هثلثب قدصتأفأ : تلق . «ال» : لاق ؟يلام طش قدصتأفأ : تلق . «ال»

 ىلع حتفلاف ؛ اهرسكو ةزمهلا حتفب ىوري : (ْنأ كّنإ ؛ ٌريثك ثلثلاو ؛ ثلثلا»

 وهف : ريدقت ىلع « ريخ : هباوجو « ةيطرش اهنأ ىلع رسكلاو « ليلعتلا مال ريدقت
 ريقفلا وه ؛ لئاع عمج : (ةّلاع ْمُهَردَت نأ نم ٌريخ « ءاي كرو رذت) ريخ

 . (هيلع قفتم) مهفكأب : («ساّنلا) نولأسي : (نوففكتي)

 ضرم هنإف ؛ ةكمب عادولا ةجح ىف : ليقف ؟مكحلا اذه عقو ىتم فلتخا

 . يرهزلا ةياور يف حيرص وهو « كلذ ركذف « ويب هداعف دعس

 نا اناا ناار ةنيبخ نبأ نط يقمرعلا جحا کم عنف ىف + لز

 اعم نيترملا يف كلذ عقو : ليقو « حيحصلا وه لوألا نأو « مهو

 نع اذه يور ؛ ليلق لام نم يصوي ال هنأ , «ريثك» : هلوق موهفم نم ذخأو

 . ةشئاعو سابع نباو ىلع

 ناك ادعس نإف الاو ؛ دالوألا نم ىنثري ال : يأ ؛ يل ةنبا الإ ينثري ال : هلوقو
 ركذ هنإف الإو ؛ روكذلا هل دلوي نأ لبق اذه ناكو « هتبصع مهو « ةرهز ىنب نم

 نمو « ةرشع نم رثكأ : ليقو « نيئب ةعبرأ كلذ دعب دعسل دلو هنأ : يدقاولا

 ظ . ًاتنب ةرشع اتنث تانبلا

 دعب دارأ وأ « لاحلا ىف كلذ زيجنت ىف هنذأتسا هنأ لمتحي : ؟قدصتأفأ : هلوقو

 هلع وألا لحم الا یت صن: یر یا: ا ةفاور ىف نأ الإ تلا

۸۹ 



 . فصنلا هب دارأ : يلام رطشب : هلوقو

 ‹ يوارلا نم كش هنأ ىلع ؛ ةدحوملابو ةثلثملاب ىوري ؛ «ريثك ثلثلاو» : هلوقو

 . ةثلثملاب تاياورلا رثكأو « يئاسنلا يف عقو هلثمو « يراخبلا يف كلذ عقو

 كلذب هفصو ةدئاف يفو . هنود ام ىلإ ةبسنلاب « ةرثكلاب ثلثلا فصوو

 ظ :نالامتخا

 همهفو « ردابتملا وه اذهو ؛ ةدايز ريغ نم هيلع راصتقالا ىلوألا نأ نايب : لوألا

 , ةيضرلا ىف مر ىلإ للعلا نم ارفع سا نأ ددر : لاف سابعولا

 نم نوكيو « هرجأ ريثك : يأ ؛ لمكألا وه « ثلثلاب قدصتلا نأ نايب : يناثلاو

 ظ . . قلعتملا لاحب فصولا

 ىلعو « ثراو هل نمل « ثلثلا نم رثكأب ةيصولا عنم ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 . عامجإلا رقتسا اذه

 ظ ؟لقأ وأ « ثلثلا بحتسي له اوفلتخا اغإو

 ؛ ثلثلا نود ام بحتسملا نأ ىلإ ةعامجو يعفاشلاو سابع نبا بهذف

 رمع ىصوأو « سمخل اب ركب وبأ ىصوأ : ةداتق لاق ء «ريثك ثلثلاو» : هلوقل

 . يلإ بحأ سمخلاو « عبرلاب

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ ثلثلا بحتسملا نأ ىلإ نورخآ بهذو

 يتأيسو « «مكتانسح يف ةدايز مكلاومأ ثلث ةيصولا يف مكل لعج هللا نإ)



 صاقو يبأ نب دعس ثيدح 71 اياصولا باب ١ عويبلا باتك -۷

 تا ىلإ كلام يهتف هل قزاو ال نخم'امأف:«تراواةل نمي درو ٠ تيدحلاو

 . ثلثلا ىلع ةدايزلا هل بحتسي الف ؛ ثراو هل نم لثم

 ولف ؛ دوعسم نبا لوق وهو ؛ هلك لام لاب ةيصولا هل ةيفنحلاو ةيوداهلا تزاجأو

 اذه ىلإو « مهقح مهطاقسإل ؛ تذفن « ثلثلا نم رثكأب ةيصولا ثراولا زاجأ

 . ينزملاو ةيرهاظلا تفلاخو « روهمجلا بهذ

 لمعي نسح هنأو ) «ةثرولا ءاشي نأ هلا : سابع تا ثيدح يف يتأيسو

 يف مهل عوجر ال هنأ ىلإ ةعامج بهذف « ةزاجإلا نع ةثرولا عجر ولف « معن

 . هتافو دعب الو« ىصوملا ةايح

 فالخب « توملاب عطقنا دق قحلا نأل ؛ حصي الف ؛ هتافو دعب اوعجر نإ : ليقو

 . قحلا مهل ددجتي هنإف ؛ ةايحلا لاح

 «...رذت نأ كنإ» : هلي هلوق نم موهفملا يف فالتخالا فالخلا ببسو

 يف ببسلا نأو « ثلثلا نم رثكأب ةيصولا نم عنملا ةلع هنم مهفي له ؛ هرخآ ىلإ

 ؟عنملاب مكحلا ىفتنا « كلذ ىفتنا اذإ هنأو « ثراولا قح ةياعر كلذ

 دحأ وه امك « ةثرولا ةلزنمب نوملسملا لعجي وأ « مكحلا ىدعتت ال ةلعلا نأ وأ

 . ؟يعفاشلا ىلوق

 ثراو هل سيل نم قح ىف مكحلا يفتني هنأو « ةيدعتم ةلعلا نأ رهظألاو

 ج



 ةمامأ ىبأو ةشئاع اثيدح 9408و 407 اياصولا باب ١ عويبلا باتك ١

 اي : لاق . هلي يبنلا ىتأ ًالُجَر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۷

 2( تقادصَت « تَمّلكَت ول اهُتظأَو . صو ملو « اهْسْفَت تلتف يمأ نإ !هللا لوسر

 . ملسمل ظْفَللاو « هْيَلَع قُم . (مَعَن» : لاق ؟اهنَع تقص نإ ءٌرْجَأ اهلفأ

 ىتأ) ةدابغ نب دعس هنأ ًائيبم ءاج : (ًالجر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاغ نعو)

 0 (تتلثفا يمأ نإ ! هللا لوسر اي: د الص

 : تق دَضت ؛ . تَملكَت ول اهتظأو « صوت ملو) ةتلف ف تذحخأ :(اهسفن اهْسْفت) ماللا رسكو

 . (ملسمل ظفللاو هيلع قفتم . «ٌمَعَن» : لاق ؟اهنع تقص نإ «ٌرجأ الف

 هلوق هضراعي الو « تيملا قحلت دلولا نم ةقدصلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف

 نإ» : ثيدح توبثل ؛ [۳۹ : مجنلا] ] *ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو# : ىلاعت

 وعدي حلاص دلو وأ» : توبثو « هيعس نم هدلوف « هوحنو « «مکبسک نم مكدالوأ

 . زئانحلا ںاتک رخآ يف كلذ يف مالكلا انمدق دقو « (هل

 هللا لوسر تغمس : لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نعو 1

 ار «ثراول ةّيصو الف هَقَح قح يذ لك ىطغأ دق هللا إد : لوق كلي

 نباو ةميزخخ نبا هاوقو . يذمرتلاو لا و يئاسنلا الإ ةو دمع

 نأ الإ» : هرسخآ يف دارو سابع نبا ثيدح نم ينطفرا دلا ءار  دوراجلا
 رم رم وو

 م e 0 ءاشن

 يشأ 6ثراول ةّيصو الف ؛ فح قح يذ لك ىطغأ هلا نإ لو

 ناو ةميزخ نبا هاوقو ٠ يذمرتلاو ا الا الإ ةعئزألاو
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 ةمامأ ىبأ ثيدح _- ۸ اياصولا باب ١ عويبلا باتك ٠

 ْنَأ الإ» : هرخآ يف دارو « ساَّبَع نبا ثيدح نم ُينطُقَراَدلا ُهاَوَرَو « دوراجلا
 1 ۰ | ! (نَسَح هدائسإو . «ةثرولا ءاشَي

 . يئاسنلاو يذمرتلا دنع ةجراخ نب ورمع نع بابلا يفو

 دنع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو « هجام نبا دنع سنا نعو
 ظ . ينطقرادلا

 لاا تاوصلا + لافو اضنأ كراج وغو '

 . لاقم نع اهنم دحاو لك دانسإ ولخي الو . ةبيش يبأ نبا دنع يلع نعو

 . هب لمعلا ىلع ضهني اهعومجم نكل

 ةفاك لقن هنإ : لاق هنإف ؛ رتاوتم نتملا اذه نأ «مألا» ىف ىعفاشلا مزج لب

 . دحاو لقن نم ىوقأ وهو « ةفاك نع

 عزان نإو « يعفاشلا هلاق الو « هقرط ددعت ؛ هب لمعلا يوجو سرقألا : تلق

 ةمألا نم لوبقلاب ىقلتم هنإف ؛ هتوبثب كلذ رضي الو « يزارلا رخفلا هرتاوت ىف

 . فرع امك

 ىلع تبشي مل هنأكو « ثراول ةيصو ال باب : لاقف « يراخبلا هل مجرت دقو

 سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع نع هدعب جرخأ هنكلو « هجرخي ملف ؛ هطرش

 . عوفرملا مكح هلو « ةيآلا ريسفت يف ًافوقوم

 . ءاملعلا نم ريهامجلا لوق وهو « ثراولل ةيصولا عنم ىلع ليلد ثيدحلاو

 مكيلع بتك# : ىلاعت هلوقب نيلدتسم « اهزاوج ىلإ ةعامجو يداهلا بهذو
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 ةمامأ يبأ ثيدح - ۸ اياصولا باب - ١" > عويبلا باتك ١

 ءاقب يفاني ال بوجولا خسنو : اولاق « 18١[ :ةرقبلا] (توملا مكدحأ رضح اذإ

 . زاوجلا

 ملع دق اهبوجو ذإ ؛ اهزاوجل فان هنإف ؛ ثيدحلا اذه دري ملول« معن : انلق

 ‹ نيدلاولل ةيصولاو « دلولل لاملا ناك : سابع نبا لأق امك « ثيراوملا ةيآ نم هخسن

 لعجو « نييثنألا ظح لثم ركذلل لعجف « بحأ ام كلذ نم هناحبس هللا خسنف

 رطشلا جوزللو « عبرلاو نمثلا ةأرملل لعجو « سدسلا امهنم دحاو لكل نيوبألل

 ظ ظ . عبرلاو

 نإ « ثراولل ةيصولا ذفنتو حصت اهنأ ىلع لد ؛ «ةثرولا ءاشي نأ الإ» : هلوقو

 وأ ء اهب ذفني له ثلثلا ىلع داز ام ةثرولا ةزاجإ يف مالكلا مدقتو « ةثرولا اهزاجأ

 هللا ىلص هنأل ؛ مهعم رهاظلاو « مهتزاجإل رثأ ال هنأ ىلإ تبهذ ةيرهاظلا نأو ؟ال

 . «ةثرولا ءاشي نأ الإ» : هلوقب اهديق « ثراولل ةيصولا نع ىهن امل ملسو هلآو هيلع

 . هقلطأ ام دييقت انل سيلو « ثلثلا ىلع دئازلاب ةيصولا نع عنم امل قلطأو

 «. . . رذت نأ كنإ» : هلوقب ليلعتلا نم ديقلا ذخؤي هنإ : لاق « كلانه ديق نمو

 نإف ؛ ةثرولا قحل ةاعارم ناك ثلثلا ىلع ةدايزلا نم عنملا نأ ىلع لد هنإف ؛ «خلإ
 . ثراولل ةيصولا ىف اذه « ةوق نع ولخي الو « مهقح طقس « اوزاجأ

 ةعامجو يعازوألا هزاجأف ؛ هلام نم ءيشب ثراولل ضيرملا ٌرقأ اذإ اوفلتخاو
2 

 دعب نمؤي ال هنأب جتحاو ؛ ًاقلطم هثراول ضيرملا رارقإ زوجي ال : دمحأ لاقو

 . ارارقإ اهلعجي نأ هثراول ةيصولا نم عنملا

520: 



 قح ىف ةمهتلا نإ : لاقف « ةجحلا هذه نع ساوجلا نمضتي ا لوألا جتحاو

 هنأ عم « هرارقإ حص « رخآ ثراوب رقأ ول هنأ قافتالا عقو هنأبو « ةديعب رضتحم ا

 نظلل هرارقإ كرتي الف ؛ رهاظلا ىلع ماكحألا رادم نأبو « لاملاب رارقإلا نمضتي

 . هللا ىلإ هرمأ نإف ؛ لمتحما

 . اليلد ىوقأ لوقلا اذهو : تلق

 نباك « دلولا ريغ نم اهكراشي نم اهعمو « هتنبل رقأ اذإ ام كلام ىنثتساو

 . معلا نبا صقنيو « هتنبال ديزي هنأ يف مهتي هنأل : لاق ؛ معلا

 ناكو « اهيلإ هليمو اهل هتبحمب فورعملا « هتجوزل رقأ اذإ ام ىنثتسا كلذكو
 . لاح لا كلت ىف دلو اهنم هل ناك اذإ اميس ال « دعابت اهريغ نم هدلو نيبو هنيب

 : ةيعفاشلا نم ينايورلا هراتخاو « ةيكلاملا ضعب نع ليق ام نسحألاو : تلق

 فرعت يهو « الف الإو « زاج ‹ تدقف نإف ؛ اهمدعو ةمهتلا ىلع رمألا رادم نأ

 ةجوزلل الإ هرارقإ حصي ال هنأ : ءاهقفلا ضعب نعو « اهريغو لاوحألا نئارقب
 . اهرهمب

 نبا ل لآ لوعسر لاق لاق ُهْلع هللا يضر ٍلّبَج نب ْذاَعُم نعو ۹

 ةدايز ؛ ؛ مكاو دنع مُكلاومَأ ثلشب ْمكَْلَع قصت ۾ هللا تإ ) : مُلسو هلآو هيلع

 يبأ ثيدَح نم ُراَرَبلاو دمحخأ ةجرخأو « ينطقرا"دلا اوز تابت ىف

E5 وقي دق نكل ؛ ةفيعض اهلكو « ةريرُه يبأ ثيدح ْنم ُهَجاَم نب  

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر لَبَج نب ذاَعُم نعو)
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 ذاعم ثيدح 48 اياصولا باب ١ عويبلا باتك ۷

 ا مكتافَو دنع مكلاومأ ثلدب ٌمُكْيَلَع قادَصَ هلا نإ» : ا

 يبأ ثيدَح ْنم ُراّرَبلاو ما هجرخأو؛ يار «مکتاتسح

 يّوقُي دق نكل ؛ ةفيعض اهلكو « ةريرُه يبأ ثيدح ْنم ُهَجاَم نب او , ءادردلا

 . (اضْعَب اهضْعب
 2 ديمح نب ةبتع هخيشو E ايع نب ليعامسإ هدانسإ يف نأل ؛ كلذو

 . فورعم ليصفت « ليعامسإ ةياور يف مهل ناك إو « نافيعض امهو

 . تيملا هنم عنمي ال هنأو ‹ ثلثلاب ةيصولا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو

 تناك ءاوسو « هلام لق نمو «ريثك لام هل نم قح يف قالطإلا هرهاظو

 . هريغ وأ « ثراول

 ‹ ثراولل ذفنت الف ؛ هنم حصأ يه ىتلا ثيداحألا نم فلس ام هديقي نكلو

 .٠ ىلع نب ديز نع يورو« هللاب ديؤملاو مهريغو ةعبرألا ءاهقفلا بهذ هيلإو

 الو «تيبلا لهأ عامجإ هيف ىعداو « ثراولل اهذوفن ىلإ ةيوداهلا تبهذو
 . اذه حصي

 ‹ ١١[ :ءاسنلا] )نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم# : ىلاعت هلوق نأ ملعاو

 كراشتف « ءاوس ىلع تيملا ةكرت نم ةيصولاو نيدلا جرخي هنأ هرهاظ ىضتقي

 . لاملا قرغتسا اذإ نيدلا ةيصولا

 دمحأ هجرخأ امل ؛ ةيصولا ىلع نيدلا جارخإ مّدقي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 . هنع روعألا ثراحلا ةياور نم مالّسسلا هيلع ىلع ثيدح نم امهريغو يذمرتلاو

 لبق ةيصولا نوؤرقت متنأو ‹ ةيصولا لبق نيدلا نأ يلب دمحم ىضق :لاق
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 داعم ثيدح ۔ ۹ اياصولا باب ١ عويبلا باتك ۷

 . فيعض هدانسإو « يراخبلا هقلعو « نيدلا

 ‹ هيلع دمتعا يراخبلا نأكو ؛ ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلا : يذمرتلا لاق نكل

 نأ ءاملعلا فلتخي ملو , ًادهاش هل دروأ دقو  هاضتقم ىلع قافتالاب هداضتعال

 . ةيصولا ىلع مدقي نيدلا

 !؟ةيآلا يف نيدلا ىلع ةيصولا تمدق ملف , اذكه رمألا ناك اذإف : ليق نإف

 ‹ ةلصلاو ربلا هجو ىلع عقت ةيصولا تناك امل اهنأب يليهسلا باجأ : تلق

 . لضفأ اهنوكل ةيصولاب أدب « بلغألا بسحب تيملا يدعتب عقي نيدلاو

 نيدلاو « ضوع ريغب ذخؤي ءىش اهنأل ؛ ةيصولا تمدق اهنأب : هريغ باجأو

 ناكو « نيدلا جارخإ نم ثراولا ىلع قشأ ةيصولا جارخإ ناكف « ضوعب ذخؤي

 ريقفلا ظح اهنألو ‹ كلذل ةيصولا تمدقف ؛ نيدلا فالخب « طيرفتلا ةنظم اهؤادأ

 اهئشني ةيصولا نألو « لاقم هلو ةوقب هبلطي ميرغلا ظح نيدلاو « ابلاغ نيكسملاو

 هنإف ؛ نيدلا فالخب اهب لمعلا ىلع ًاضيرحت تمدقف ؛ هسفن لبق نم يصومل

 . ركذي مل وأ «ركذ هنم بولطم

 ف اروا: ادق ا م قادت دعنا اك ىف كم ھل قال وأ

 فالخب كلذ نع ولخي نم لقو « لمعلابو لاملاب عقتو « نيبطاخلا عيمج اهيف

 . هعوقو لقي ام ًالّوُأ ركذي نب مهأ هعوقو رثكي امو ؛ نيّدلا



 ورمع نب هللادبع ثيدح 4 ةعيدولا باب - 7١ عويبلا باتك -
 تي ا شا ا

 ةعيدولا باب - 5

 يهو « اهظفحيل ؛ رخآ دنع هبئان وأ « اهكلام اهعضي يتلا نيعلا يه : ةعيدولا
 «ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت هلوقل ؛ ةنامألاب هسفن نم قثو اذإ ةبودنم

 دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو « [۲: ةدئاما]
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 اهلبقي مل نإ « اهيلع كالهلا فاخو « هريغ

 هيلع هلا ىّلص يبنلا ِنَع هادَج ْنَع هيبأ نَع بّيَعش نب ورع ْنَع 4٠

 : هَجاَم نبا ا (ٌناَمَض هّيلَع سيلف ؛ « ةعيدو عدو نم : لاق مّلسو هلآو

 . فيعض هدائسإو

 . ةاكزلا رخأ يف مدقت تاق دصلا مسق بابو

 . هللا ءاش نإ داهجلا بقع يت ةمينغلاو ءيفلا مسق بابو

 . هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا نع هدَج نع هيب هيبأ ْنَع بْيَعش نب ورمع ْنَع) |

 ‹ هجاَم نبا هجرخأ . (ُناَمَض هّيَلَع سيلف ٠ ةعيدو عدوا نم : لاق ملسو
 م <

 . (فيعض هدانساو

 . كورتم وهو ؛ حابصلا نب ىنثملا هتاور يف نأ كلذو

 ىلع الو « نامض لغملا ريغ ريعتسملا ىلع سيل» : ظفلب ينطقرادلا هجرخأو

 . نافيعض هدانسإ ىفو « «(تامض لغملا ريغ عدوتسملا
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح ٠ ةعيدولا باب ١" عويبلا باتك ٠

 . لغتسملا وه : ليقو « نئاخلاب ينطقرادلا

 ‹ ةنامأ ةعيدولا نأ : رباج و دوعسم نباو ىلعو ركب يبأ نع راثآ بابلا يفو

 . لاقم اهضعب يفو

 الإ ‹ نامض عيدولا ىلع سيل هنأ ىلع عقو هنإف ؛ عامجإلا كلذ نع ىنغيو

 دقو ‹ نمضي هنإف « نامضلا هيلع طرتشا اذإ هنأ : يرصبلا نسحلا نع ىوري ام

 . طيرفتلا عم هنأب لوؤت

 ىلع ةلادلا ظافلألا نم هوحنو « كتعدوتساك ؛ ظفللاب نوكت دق ةعيدولاو

 . أظفل لوبقلا يفكيو , ظافحتسالا

 ‹ كلذ نم هعنمي ملو « رضاح وهو « هتوناح يف عضي نأك ظفل ريغب نوكت دقو

 هنكمي ال هنأل ؛ الف  ةالصلا يف ناك اذإ امأو « لصم ريغ وهو , دجسملا يف وأ

 . ةهاركلا راهظإ
 . ةريثك عورفلا يف ليصافت ةعيدولا باب يفو

 رخآ يف مدقت) ةينامثلا فانصألا نيب : (تاقدصلا مسق بابو) : هلوق

 داهجلا بقع ىتأي ةمينغلاو ءيفلا مسق بابو) هب لاصتالاب قيلأ وهو : (ةاكزلا
 . هعباوت نم هنأل ؛ داهجلا ىلي نأب ىلوأ وهو : (هللا ءاش نإ

 لعج ىلع ةيعفاشلا عورف بتك ةداع ترج اهنأل ؛ اذه فنصملا ركذ اغنإو

 . امهب قيلأ وه اب امهقحلأف « مهفلاخ فنصملاو « حاكنلا باتك ليبق نيبابلا نيذه
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 حاكنلا باتك - ۸

 : ليق ء دقعلا يفو « ءطولا يف لمعتسيو « لخادتلاو مضلا : ةغل حاكنلا

 دارم وهو  امهيف ةقيقح هنإ : ليقو « ببسلا ىلع ببسملا مسا قالطإ نم زاجم

 . امهيف كرتشم هنإ : لاق نم

 . ةيعرش ةقيقح هيف هنإ : ليقف « دقعلا يف هلامعتسا رثكأو

 . دقعلا يف الإ زيزعلا باتكلا يف دري ملو

 هللا یلص هللا لوسر اَنَل لاق : لاق هع هللا يضر د وعم نبا نع ۹11

 هنإف ؛ جوري ةءابلا مكنم عاطتسا نم ! بابشلا َرْشْعَم اي : مّلسو هلآو هيلع

 هل هتاف ؛ موّصلاب هيلع« عطتسي مل ْنَمَو . جرفلل ْنّصْحَأو ,رّصَبلل ْضْعَ

 . هيلع قفتم . «ءاجو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اَنَل لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر دوعْلَم نبا ْنَع)

 ةدحوملا ءابلاب : (ةءابلا مكنم عاطتما نما بابشلا َرشْعَم اي : ل هلآو

 عطتسي مل ْنَمَو , جرفلل ْنَصْحَأَو ءرّصَبلل ُضْعَأ هتاف ؛ جوَرَتيلف) دملاو ةزمهلاو

 . (هيلع قفتم) ) دملاو ميجلاو واولا رسكب : («ءاَجو هل ُهَنِإف ؛ مْوّصلاب هيلع

 . ءاسنلل ةوهشلا ةنظم مهنأل ؛ بابشلل هنم باطخلا عقو

 : هريدقتف « عامجلا اهب دارملا نأ حصألاو « ةءابلاب دارملا يف ءاملعلا فلتخاو

 عطتسي مل نمو « جوزتيلف « حاكنلا ةنؤم ىلع هتردقل « عامجلا مكنم عاطتسا نم

 امك « هئام رش عطقيو ؛ هتوهش عفديل ؛ موصلاب هيلعف « هتنؤم نع هزجعل ؛ عامجلا
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 دوعسم نبا ثيدح 40١ حاكنلا باتك ۔۸

 : ءاصخإلا هنأب ءاجولا ريسفت  ًاجردم  نابح نبا ةياور يف عقوو . ءاجولا عطقي
 . ءاجولاك موصلا نأ دارملاو . امهبلس ءاصخإلاو « نيتيصخلا ضر ءاجولا : ليقو

 بوجولا ىلإو ؛ هتنؤم ليصحت ىلع ةردقلا ع ¢ ةيوجو يصتقي جوزتلاب رمألاو

 كيلا نع ةياور وهو « دواد بهذ

 وأ جوزتي نأ ء دجو نإ « ءطولا ىلع رداق لك ىلع ضرفو : مزح نبا لاقو

 نم ةعامج لوق هنإ : لاقو ‹ موصلا نم رثكيلف ٠ كلذ نع زجع نإف ؛ ىرستي

 ظ ظ . فلسلا

 ال يرستلاو « [+ : ءاسنلا] 4مكناميأ تكلم ام وأ ةدحاوف# : هلوقب « يرستلاو
 نأ الإ ء بجاو ريغو بجاو نيب رييخت ال هنأل ؛ حاكنلا اذكف , ًاعامجإ بجي
 1 ج نباو دواد فالحل ؛ ةحيحص ريغ عامجإلا ىوعد

 فاخ نم ىلع نوجولاب لاق نم ءاهقفلا نم نأ ديعلا قيقد نبا ركذو
 بجيف ؛ ىبطرقلا هاكح اذكو « يرستلا هيلع رذعتو « حاكنلا ىلع ردقو « تنعلا

 هل يدنيو هركيو هيلع مرحي نم ركذ مث « هب الإ انزلا كرت ىلع ردقي ال نم ىلع

 ظ . حابيو

 هناقوتو هيلع هتردق عم « قافنإلاو ءطولا يف ةجوزلاب لخي نم ىلع مرحيف
£ 
 . ةجوزلاب رارضإ ال ثيح اذه لثم قح ىف هركيو

 عناوملاو يعاودلا تفتنا اذإ اميف ةحابإلاو
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 دوعسم نبأ ثيدح ١ 4١ حاكنلا باتك ۔۸

 ؛ ةوهش ءطولا يف هل نكي مل ولو« لسنلا هنم ىجري نم لك قح يف بدنيو

 ر

 . هب رمألاو حاكنلا ىلع ثحلا رهاوظلو , «مثألا مكب رثاكم ينإف» : هل ادا

 . موصلا موزلب ءارغإ «موصلاب هيلعف» : هلوقو

 . ىنعملا يف بطاخم وهف ‹ «نم» ىلإ دوعي «هيلع» ريمضو

 راسكنإ سفنلل لصحي بارشلاو ماعطلا ليلقتب هنأل ؛ ءاجو موصلا لعج اغنإو

 نم هدحو ماعطلا ليلقت عفني الف ؛ موصلا يف ىلاعت هللا هلعج ٌرسلو « ةوهشلا نع

 . موص نود

 هاكحو « ةيودألاب ةوهشلا عطقل يوادتلا زاوج ىلع يباطخلا هب لدتساو

 الو « ةوهشلا نكسي ءاود ىلع لمحي نأ يغبني نكلو « «ةنسلا حرش» يف يوغبلا

 نم هللا دعو دق لب « حاكنلا نؤم نادجو ىلع ىوقي دق هنأل ؛ ةلاصألاب اهعطقي

 مهنألو « فافعتسالل ةياغ ءانغإلا لعج هنأل ؛ هلضف نم هينغي نأ فعتسي

 ظ . هانعم يف ام كلذب قحليف « ءاصخإلاو بجلا عنم ىلع اوقفتا

 . جرفلا نصحيو رصبلا هب ضغي ام ليصحت ىلع ثحلا : هيفو

 . ةنادتسالاك نكمملا ريغب حاكنلل فلكتي ال هنأ : هيفو

 , ءايرلا فالخب ء رضي ال ةدابعلا يف كيرشتلا نأ ىلع ىقارعلا هب لدتساو

 لصحي هنإف ‹ رضي ال هنإف ؛ هيف كرشملاك « ةدابع كرشملا ناك نإ : لاقي هنكل

 . رصبلا ضغو جرفلا نيصحت موصلاب

 « هباطخ لحي نم باطخ كرتل ؛ ةالصلا ىلإ لخد ول امك ؛ حابملا كيرشت امأو
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 سنأ ثيدح حاكنلا باتك ۔۸

 سايقلا ةحص مدع لمتحيو « ركذ ام ىلع سايقلا لمتحي « رظن لحم وهف
 ءاهعامسو ةبيغلا وأ لطابلا يف ضوخلا كرتل ؛ ةالصلا يف لخد نإ « معن

 , اص [دضقم ناگ

 دشرال اا ناك ول هنأل ؛ ءانمتسالا ميرحت ىلع ةيكلاملا ضعب هب لدتساو

 . ةيفنحلا ضعبو ةلبانحلا ضعب ءانمتسالا حابأ دقو ‹ لهسأ هنأل ؛ هيلإ

 هلآو هيلع هللا ىّلص يبننلا نأ : هلع هللا يضر كلام نب سّنأ َنَعَو - ۹1۲

 ءرطفأو موُصأو مان ىَّلَصَأ انأ ينكل»: لاقو« هيلع ىنثأو هللا مح ملسو

 . هيلع قفَتُم . «ينم سيلف ؛ ينس ْنَع بغَر ْنَمَف  ءاسّنلا حورو
 مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا نأ هلع هللا يضر كلام نب سنا ْنَعو)

 جّورَتأو ء رطفأو موصأو « ماناو يلصأ انأ ينكل» : لاقو « هْيلَع ىنثأو هللا دمح
 ‹ ملسمل ظفللا اذه : (هّيلَع قفتُم . یم یف یک ا ا

 ىلص ىبنلا جاوزأ تويب ىلإ طهر ةثالث ءاج : سنأ لاق هنأ وهو ؛ ببس ثيدحللو

 ؛ اوربخأ املف ملسو هلآو هيلع هللا یلص هتدابع نع نولأسي ملسو هلآو هيلع هلا
 يايا سا عما بس وسور

 أنأو : رحخأ لأ ليللا يلصأ ينإف انآ مَا : مهدحأ لاقف ؛ رخأت امو هبنذ

 الشر ءاجف « جوزتأ الف ءاسنلا لزتعأ انأو : رخآ لاقو « رطفأ الو رهدلا موصأ

 ينإ « هللاو امأ !؟!ذكو اذك متلق متنأ» : لاقف « مهيلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 . ثيدحلا «. . . موصأو « مانأو يلصأ انأ ينكلو « هل مكاقتأو , هلل مكاشخأل

 رارضإلاو كامهنالا نود « تادابعلا يف داصتقالا وه عورشملا نأ ىلع ليلد وهو
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 سنا ثيدح _ ۲ حاکنلا باتک ۔۸

 ىلع اهتعيرش ةينبم ةيدمحملا ةلملا هذه نأو « اهلك تافولأملا رجهو « سفنلاب
 ديري الو رسيلا مكب هللا ديري# : ريسعتلا مدعو ريسيتلاو « ليهستلاو داصتقالا

 . [186 :ةرقبلا] #رسعلا مكب

 ؛ تابيطلا نم لالحلا لامعتسا عنم نم ىلع درلا ثيدحلا يف : يربطلا لاق

 . ًاسبلمو ًالكأم

 ام ىلإ بهذ نم مهنمف « فلسلا هيف فلتخا امم اذه : ضايع ىضاقلا لاق

 يف مكتابيط مُثْبَهْذَأل : ىلاعت هلوقب لدتساو « سكع نم مهنمو « يربطلا هلاق

 . ٠١[ : فاقحألا] #ايندلا مكتايح

 هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ذخأ دقو « رافكلا يف ةيآلا نأ قحلاو : لاق

 ةمزالم يف طارفإلا مدعو «رومألا يف طسوتلا ىلوألاو « نيرمألاب ملسو
 نإف ؛ تاهبشلا يف عوقولا نم نمأي الو « رطبلاو هفرتلا ىلإ يدؤي هنإف ؛ تابيطلا

 . روظحلا يف عقيف « هنع ربصلا عيطتسي الف ؛ ًانايحأ هدجي ال دق كلذ داتعا نم

 وهو « عطنتلا ىلإ هب يضفي دق « ًانايحأ كلذ لوانت نم عنم نم نأ امك

 : ىلاعت هلوق حيرص هيلع دريو « هنع يهنملا ةنسلا نع جورخلا ىلإ يدؤملا فلكتلا
 . [6؟ : فارعألا] (قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم لق

 . اهلصأل عطاقلا للملا ىلإ يدؤي ةدابعلا يف ديدشتلاب ذخألا نأ امك

 ‹ ةلاطبلا ىلإ يضفي لفنلا كرتو « الغم - ضئارفلا ىلع راصتقالا ةمزالمو

 . اهطسوأ رومألا رايخو « ةدابعلا ىلإ طاشنلا مدعو
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 سنأ ثيدح ۔ ۳ حاكنلا باتك ۔۸

 ىلع ىوقيل ؛ رطفي نأ هيلع نيعتي يذلا لب ؛ ةلهسلا ةيفينحلا لهأ نم سيل -
 . هجرفو هرظن فعيل ؛ ءاسنلا حكنيو « مايقلا ىلع ىوقيل ؛ مانيو « موصلا

 ةدابعلا نم هب ىتأ يذلا نأ « هتقيرطو لي

 نأل ؛ نم نما سيرا أذ نيش سل

 . رفكلا ىل يدؤي كلذ داقتعا

 ايهن لّثَبَتلا نع ىَهْنَيَو « ةءاّبلاب اَنْرُمْأَي كيج يبنلا ناك : لاق هنعو ۳

 موي ءاَيبنألا ا ينإف؛ دودولا ولولا اوجوزت» :لوقيو + !ديدق

 يئاسنلاو واد يبأ دنع دهاش ُهَلَو ء ناَبح نبا ُهَحَحَّصَو « دَمْحَأ ُهاََر . «ةّمايقلا
 اسي نب لقْعَم ثيدح ْنم ًاضيأ َناّبح نباو

 نع ىَهْنَيَو « ةءاّبلاب اَنْرُمَأَ لو يبنلا ناك : لاق) سنأ نع يأ : (هنعو)

 ءاَيبْنألا مكب ٌرئاكُم ينإف ؛ دوُدولا دولولا اوُجّوَرت» : لوقو , ًاديدش ًايهن لّتبتلا

 دواد يبأ دنع دهاش لو ناّبح نسبا هو دا هور . «ةمايقلا موي

 : نی ند لم فيدح اا نابح نباو ىئاسنلاو

 . هللا ةدابع ىلإ ًاعاطقنا : حاكنلا كرتو « ءاسنلا نع عاطقنالا : لتبتلا

 . ةرخآلا ىف ةبغرو « ًالضفو « ًانيد امهنامز ءاسن نع امهعاطقنال

 . اهتبارق لاحب ركبلا يف كلذ فرعيو « ةدالولا ةريثك : دولولا ةأرملاو
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 ةريره يبأ ثيدح - ٤ حاكنلا باتک / 

 ‹ قلخلا نسحو «ريخلا لاصخ نم هيلع يه ام ةرثكب ةبوبحما : دودولاو

 . اهجوز ىلإ ببحتلاو

 هعَمَأ نم نأ كلذ هجوو « ةرخآلا رادلا يف اهزاوج : هيفو « ةرخافملا : ةرثاكملاو

 . هعبت نم رجأ لثم هل نأل ؛ رثكأ هباوثف « رثكأ

 معى © هو 5 0 م مبهر ا #ط صا ىف را ده 2 ا

 ةارملا حكنت» : لاق ف يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ٤

 . «كاَدَي تَّبرَت نيّدلا تاذب ٌرَفظاَف ؛ اهنيدلو اهلاَّمَجلو اهبّسَحلو اهلامل : عَبْرأل
 ص

 ساس س CEY © ى 2~ يا

a٠ اب +  

 ص ےس م

 : (عبرأل ةأرملا حكنت» : لاق ا يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 اهلامجلو اهبسحلو اهلامل) عبرأ لاصخ « هيلإ وعديو اهحاكن يف تعريب ىلا یا

 عم) نيخيشلا نيب : (هيلع قفتم . 4كادي تبرت نيذلا تاذب رفظاف ؛ اهنيدلو

 . باتكلا ةبطخ يف مهركذ مدقت نيذلا : (ةعبسلا ةيقب

 اهرخآو « عبرألا هذه دحأ « جوزتلا ىلإ لاجرلا وعدي يذلا نأ رابخإ ثيدحلا

 . اهنع اولدعي الف « نيدلا تاذ اودجو اذإ مهنأ هِي مهرمأف ؛ نيدلا تاذ مهدنع

 يقهيبلاو رازبلاو هجام نبا جرخأف « اهنيد ريغل ةأرملا حاكن نع ىهنلا درو دقو

 هلعلف ؛ نهنسحل ءاسنلا اوج الز اقره ورفع ندا ةع كيال ىف

 ءاقرخ ءادوس ةمألو . نيدلل نهوحكناو ‹ نهيغطي هلعلف ؛ نهلامل الو ‹ نهيدري

 1 «لضفأ ٠ نيد تاد
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 ةريره يبأ ثيدح - 6 حاکنلا باتك ۔۸

 ‹رظن نإ هرست يتلا» : لاق ؟ريخ ءاسنلا يأ !هللا لوسر اي : ليق : لاق هنأ

 . «هركي اب اهلامو اهسفن يف هفلاخت الو . رمأ نإ هعيطتو

 . هئابآو لجرلل ليمجلا لعفلا وه : بسحلاو

 نم  هنسحو  يذمرتلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف « لام لاب بسحلا رسف دقو
 . «ىوقتلا مركلاو ؛ لالا بسحلا» : ًاعوفرم ةرمس ثيدح

 . لوألا ىنعملا هيف دارملاف « هبنجب هركذل ؛ بابلا ثيدح ىف لاما هب داري ال هنأ الإ

 نأل ؛ ىلوألا يه ءيش لك يف نيدلا لهأ ةبحاصم نأ ىلع ثيدحلا لدو

 يهف ؛ ةجوزلا اميس الو ‹ مهقئارطو مهتكربو مهقالخأ نم ديفتسي مهبحاصم
 هلزنمو هلام ىلع هتنيمأو « هدالوأ مأو هتعيجض اهنأل ؛ هنيد ربتعي نم ىلوأ

 . اهسفن ىلعو
 ةملكلا هذهو « رقفلا نم بارتلاب تقصتلا : يأ ؛ «كادي تبرت» : هلوقو

 . ءاعدلا اهب دصق غلي هنأ ال « تابطاخلا يف سانلا هداتعي ام جرخم ةجراخ

 اا هْنَعَو - ۹1٥ كراب» : لاق « جوزت اذإ اناسنإ 5 اذإ ناك ا

 : ةعيرألاو ميا ا بح يف امك عمَجَو كع كراو كل هلا

 : نابح نباو ة ةميزخ نباو يذمرتلا هَحِّحصَو

 : (ىفر اذإ ناك هيي يبنلا نأ) هنع هللا يضر ةريره تل ش يأ :(هنعو)

 كل هللا كراب» : لاق جوزت اذإ نا نقم فا اد و
 N دمة ريح يف امكن عَمَجَو كيل كرابو ار ںی ےس

۳۰۸ 



 افر نم وهو « ةرشاعملا نسحو ةقفاوملا ءافّرلا : (ناّبح نباو ةّمْيَرخ نباو يذمرتلا

 ةرشعلا نسح-و « هلهأ سبو هني ةقفاوملاب جوزتملل هيك ع اعد ادإ : دارملاف

 . كلذ لاق ؛ امهنيب

 . ثيدحلا «. .. : اولوق» : لاقف « 00 ل

 . (كيلع 0-0 راد 5 2 («كل هللا و : لاق

 . معن : : لاق (؟تجوزت» : هل لاق 0 2:

 نر تخ اتا ویو لتي أ رت: هن رسال حبلا نأ: هيفو

 وأ امداخ وأ ةأرما مك دحأ دافأ اذإ» : لج يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نبا

 ‹ هيلع تلبج ام ريخو « اهريخ كلأسأ ينإ مهللا : لقيلو « اهتيصانب ذخأيلف « ةباد

 . هجام ٠ نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور . «هيلع تلبج ام رشو « اهرش نم كب ذوعأو

 ق هللا لوسر اَنَمَلَع : لاق ةنع هللا يضر دوعن نب هللا دبع نَعَو 7

 هللاب ذ ْذوُعَتَو « هرفغتسنو هئيعتسنو هلمُحن هلل دمحللا تإ» : ةجاحلا يف دهشتلا

 هل يداه الق َللْضُيَْمَو ُهَللصُم ال هلا دهب ْنَم ءاَسْفْنَأ رورو نم

 ثالث أَرقَيو . (هَلوُسَرَو ُهدْبَع ا دّمَحُم نُ هش هللا الإ هلإ ال ْنأ '”دهْشأَو

 n م اا ةعبزألاو حا i ٍتايأ

 نإ») هريغو حاكنلا ىف : «داشرإلا» ىف ريثك نبا هيف داز : (ةجاحلا يف دهشتلا

۳۰۹ 



 دوعسم نب هللاذبع ثيدح 6760 حاكنلا باتك ۔۸

 1 ها مولا <

 دي ْنَم « انسفْنَأرورش نم هللب ُدوُعَتو  ُهرفْغتْسَنَو هئيعتسنو هالمخن هلل مح ا

 هش « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأَو « هَل يداه الق للضُب نمو « هل لضم الف هللا

 وا وأ هاور تايأ ثالث 2 لورو دع اأ

 نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايل : تايآلاو : (مكاحلاو يذمرتلا
 ١[ ا «ابيقر# ىلإ « 4ةدحاو سفن

 . [١٠؟ : نارمع لآ] . اهرخآ ىلإ «هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ ايل : ةيناثلاو

 59 ىلإ د الوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي# : ةثلاغلاو

 . حرشلا» يف اذك « ۷١ - ۷١[ : بازحألا] «اميظع#

 . ثيدحلا سفن يف تابالا دع نيتك نبال «داشرإلا» يفو

 يف هب حرص دقو « حاكنلا اهنمو « ةجاح لكل ماع « ةجاحلا يف : هلوقو

 .:هانركذ اهك ناور

 حاكنلا ةبطخ يف هذه : قاحسإ يبأل تلق : ةبعش لاق هنأ يقهيبلا جرخأو

 . ةجاح لك ىف : لاق ؟اهريغو

 هسفنب دقاعلا اهب بطخيو « هريغو حاكنلا يف كلذ ةينس ىلع ةلالد هيفو

 ظ ( . ةروجهملا ننسلا نم يهو « دقعلا لاح

 مجرتو « ةناوع وبأ ةيعفاشلا نم مهقفاوو ‹ ةبجاو اهنأ ىلإ ةيرهاظلا تبهذو
 ظ . دقعلا دنع ةبطخلا وجو ناب : (هحيحص» ىف

 . بوجولا مدع ىلع لدي ام ةئامعستلا دعب رشع عساتلا تيدا حرش ىف ىتأيو
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 رباج ثيدح ۷ حاكتلا باتك ۔۸

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوُسر لاق : لاق ٌهنع هللا يضر رباج نعو 2 ۷

 هوعأدي ام ىلإ اًهْنم ظني نأ عاطتسا نإف ةأرمل مكدحأ بط اذإ» : هاسو

 هححصو « تاقث ُهَلاجرو « دواد وُبَأو ُدَمْحأ ُهاَوَر . «ٌلعْفَيِلَف اهحاكن ىلإ

 : ةريغملا نع يئاسنلاو يذمرتلا دنع دهاش هلو مكاحلا

 . ةَملْسَم نب دّمَحُم ثيدح نم َناّبح نباو ُهَجاَم نبا دعو

 ترظنأ» : 8 | جوزت لجرل لاق لي يبنلا 8 : ةريره يبأ نع ملْسْملَو

 . «اَهْيلِإ ظْناَف ء بَهذا» : لاق ءال : لاق «؟اهبلإ

 : ملسو هلآو هيلع هللا 5 هللا كوسر لاق: لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 ىلإ ُهوُعْدَي ام ىلإ اهم َرظْنِي نأ َعاَطَتْسا نإف َهَأْرَمْل ْمكدَحأ بطخ اذإ»

 : ((لَعْفَيَلَف « اهحاكن

 ام اهنع كنار نقسم اهل هنأ ت ةيراع ها اج لاق ها
 ‹ تاقث هلاجرو « دواد وبأو دمحأ هاور) اهتجوزتف . اهحاكن ىلإ ىناعد

 :ةلظفلو# (ةريقملا نع يئاسنلاو يذمرتلا دنع دهاش هلو < مكاحلا و
 هنأ

 دنعو) «امکنیب مدۇي نأ ىرحأ هنإف ؛ اهيلإ رظنأ» : ةأرما بطخ دقو « هل لاق

 : ةريره يبأ نع ملسللو . ةملسم نب دمحم ثيدح نم نابح نباو هجام نبا

 : لاق «؟اهيلإ ترظنأ») كلذ دارأ : يأ : (ةأرما جوزت لجرل لاق هِي يبنلا نأ

 رظنلا يدقت بدني هنأ ىلع ثيداحألا تلد : («اهيلإ رظناف « بهذا»: لاق « ال

 . ءاملعلا ريهامج لوق وهو « اهحاكن ديري نم ىلإ

 . هدض وأ لامجلا ىلع هجولاب لدتسي هنأل ؛ نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلاو
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 رباج ثيدح ۔ ۷ ! حاكنلا باتك ۔۸

 . اهمدع وأ ندبلا ةبوصخ ىلع نيفكلاو

 . محللا عضاوم ىلإ رظني : يعازوألا لاقو
 ظ . اهندب عيمج ىلإ رظني رظني : دواد لاقو

 ىلع لديو « هيلإ رظنلاب دوصقملا هل لصحي ام ىلإ رظنيف ؛ قلطم ثيدحلاو
 نع فشك رمع نأ : روصنم نب ديعسو قازرلا دبع هاور ام كلذل ةباحصلا مهف
 . اهرظنيل هيلإ اهب ثعب امل « يلع تنب موثلك مأ قاس

 امك ؛ ا و ااا ءرظنلا كلذب ةأرملا اضر طرتشي الو
 ا هلدف

 نإ ىتح « ةبطخلا لبق اهيلإ هرظن نوكي نأ ىغبني : يعفاشلا باحصأ لاق

 یو ف اپ لاذ ایک دب فاض الي ريغ ناکا ءاههرک
 : سنأ ىور دقف « اهتفصب هربختو « اهيلإ رظنت اهب قثي ةأرما ثعبي نأ هل بحتسا
 يمشو «اهبوقرع ىلإ يرظنا» : لاقف « ةأرما ىلإ ميلس مأ ثعب يب هنأ
 : ةياور يفو « مالك هيفو « ىقهيبلاو مكاحلاو يناربطلاو دمحأ هجرخأ . «اهفطاعم

 ايانثلا نيب ام يهو « مفلا ضرع يف يتلا نانسألا يهو , «اهضراوع يّمش

 . ةهكنلا ةحئار رابتخا : دارملاو . ضراع اهدحاو « سارضألاو

 رظنت اهنإف « ةأرملل مكحلا اذه لثم تبثيو « قنعلا اتيحان يهف فطاعملا امأو
 . ثيدح هب دري ملو « ليق اذك ؛ اهنم هبجعي ام هنم اهبجعي هنإف ؛ اهبطاخ ىلإ

 رظن زاوج ىلع ليلدلاك « ليلدب الإ ةيبنجألاو يبنجألا رظن مرحت لصألاو
 . اهتبطخ ديري نمل لجرلا
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 رمع نبا ثيدح 4 حاكنلا باتك ۔ ۸

 دداا تلك طا كرنب ىح « هيأ ةبطخ ىلع كدحأ بطب

 يراخُبلل ظفللاو « هّيَلَع فتم

 بطخَي ال» : دي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 لبق بطاخلا كري ىتَح) ءاخلا رسكب اهنأ مّدقت : (هيخأ ةّبطخ ىلع ٌمُكَدَحَ
 ع ص
 و ع

 . ) EDs «هل َنْدَأَي وأ

 ىلع عامجإلا يوونلا رو i ايلدل الإ يرحتلا ةلضأ يهنلا

 . هل هنأ

 ال هنأ عيبلا يف انمدقو « ال مأ بطاخلا بيجأ ءاوس « هنع ىهنم هنأ هرهاظو

 . ةباجإلا دعب هميرحت ىلع مئاق عامجإلاو

 : ةريغصلا يلو نمو « ءفكلا يف ةفلكملا ةأرملا نم ةباجإلاو

 يف اذهو « عنملا هل نأب لوقلا ىلع ؛ ىلولا نذإ نم دب الف ءفكلا ريغ امأو

 كلذكو « ميرحتلا مدع حصألاف « ةحيرص ريغ تناك اذإ امأو ‹ ةحيرصلا ةباجإلا

 . ةباجإ الو در لصحي مل اذإ

 . ةباجإ وهف بطاخلاب ًاضر ركبلا توكس نأ يعفاشلا صنو

 . حصي :روهمجلا لاقف ةبطخلا ميرحت عم دقعلا امأو

1۳ 



 دعس نب لهس ثيدح ۔ ۹ حاكنلا باتك 7

 . هدعبو لوخدلا لبق حاكنلا خسفي : دواد لاقو

 اهزاوجو « نذإلا دعب ةبطخلا هل زوجي هنأ ىلع لد . «هل نذأي وأ» : هلوقو

 زوجتف « هبارضإ ىلع لد دق هنذإ نأل ؛ قاحلإلاب هريغلو « صنلاب هل نوذأملل
 دافأ هنأو « «هيخأ» : هلوق ىلع مالكلا مدقتو < اهحاكن ديري نم لكل اهتبطخ

 . هيف فالخلا مدقتو « رفاكلا ةبطخ ىلع ال « ملسملا ةبطخ ىلع ميرحتلا

 لاق ؟هتبطخ ىلع ةبطخلا فيفعلل زوجي لهف « ًاقساف بطاخلا ناك اذإ امأو
 نع لقنو « قسافلا ةبطخ ىلع ةبطخلا زوجي هنإ : «ءافشلا» يف نيسحلا ريمألا

 تناك اذإ اميف بيرق وهو « يبرعلا نبا هحجرو « كلام بحاص مساقلا نبا
 . ةبطخ الك هتبطخ نوكتف « اهل ءفك ريغ قسافلا نوكيف « ةفيفع ةبوطخلا

 لوبقلا ةمالع اهنع تردص اذإ « كلذب روهمجلا ربتعي ملو

 ها م ال دعس نب ٍلهَس ْنَعَو 9
 يل َرظَنف ٠ يسن كل ْبَْهَأ تج تج ! هللا لوسر اي : تلاَقْف« يو هلا لوسر ىلإ

 ةأرملا تر امل هسا اطاط مث ُهَبوَصَو اهيف رتل دَعصف ؛ ل هللا لوُسَر

 اا لوفر ان لاَقَف ةباحصلا نم لجر ماقف «تَسِلَج ئيش اهيف ضي مَّن

 : لاقف (؟ءيش نم كدنع لهف» : لاقف ء اهينجّوَرف ةجاح اهب كل نكي مل نإ

 «؟اعيش الجت لَه ُظناف « كلَ ىلإ ْبهْذا» : لاق 1 للا لوسر اي« هللاو ال

 ص

 : ال هللا َلوُسسَر لاقف . اشيش َْتْدَجَوام « لاو ال : لاف عَجَر مث به
 ا ر

 الو ! هللا لوُسَر اي | هللاو ال : لاقف يحلل «ديدح نم اهتاتخ ولو رظنا»
 اقف . فص الق ءادر هل ام : لاق  يرازإ اذه ْنكلو  ديدح نم امتاخ 2
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 دعس نب لهس ثيدح ۔ ۹

 ناو ء ءيش ُهْنم اهيلع نكي مل هتلسيل نإ ؟كرازإب عَ امه : ل

 « هسلَجَم لاط اذإ ىتح < «لجرلا سلف ميش هم كيل نك مل ؛ هتسبل

 كَم اذام) : لاق « ءاج امّلَف « يعُدَق هب َرَمَأَف « ًايّلَوُم غلو هللا ُلوُسَر هآرَق ما

 نهؤرقت» : لاقف « ۔ اَهَددَع  اذك روسو اذك روس يعم : لاق (؟نآّرقلا نم

 . «نآرقلا نم كعَم ا اهكتكلم دقف بهذا» : لاق« معن : لاق (؟كبْلَق رْهَظ ْنَع

 اهيل اهكتجوَز دقف قلطنا» : لاق : .ةياور يفو ملف فاو « يلع نق 35

 . «نآّرقلا نم

 ن دواد يبألو « «نآّرقلا نم َكَعَم اب اهكاتكمأ» : يراخبلل ةياور يفو

 مقا: : لاق . اهيل يكل: ةا رر لاق «؟ظفحت ام : لاق ةَرْيَرُه يبأ

 . (ةَيآ نيرشع اًهُمّلَعَف

lz 

 لاق : (ةأرما تءاج : لاق « هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو)

 ب وح مب

 هتبقر كلمت ال ٌرح لا نآل ؛ يسفن رمأ يأ : (يسفن كل بهأ تئج ! هللا لوسر

 هنمو : «ةياهنلا» يف : (هبوصو اهيف رظنلا دعصف ؛ لک هللا كرد اهيلإ رظنف)

 نم وهو « ىنلمأتو « يلفسأو يالعأ رظن : يأ ؛ هبوضو رظنلا ىف دعصف : ثيدحلا

 امها ر ا لا لاقرب اجار ديرب نمر ىلا ظنا رج ا
 فالخب « تايبنج ألا تانمؤملا ىلإ رظنلا هيلع مرحي ال ناك ملسو هلآو هيلع هللا

 ماقف « تسل ‹ ؛ ائيش اهيف ضقي مل هنأ ةأرملا تأر املف «ُهَسْأَر أطْأَط مث) هريغ

 ! هللا لوسر اي : لاقف) همسا ىلع فقأ مل : فنصملا لاق : (ةباحصلا نم لجر

 الع
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 دعس نب لهس ثيدح ۔ ۹ ظ حاکنلا باتك 6

 : َلاَقَف . «؟ءيش نم َكَدْنع لهف» : َلاَقَف ! اهينْجَرَرَف ةَجاَح اهب كل نكي مل نإ

 «(؟اكيش دجت لَه ٌرْظْئاف « كلهأ ىلإ ْبَهْذا» : لاقف ! هللا لوسر اي« هللاو ال

 : ذك هللا لوسر لاقف ائّيش تاجو ام« هللاو ال : لاقف « ْعَجَر مث بَهَذف

e؛ (ديدح ا ًامتاخ 26 8 يأ ؛  o Oال : لاقف  

 د للا وسر لاق صن الق ءادر هل ام لاق O هربح 2

 ارب يه ات اھ کب تلا )هيك فا (ةتلسبل نإ ؟كراَزإب عصام

 نأ هل نيب باوجلا اذهب هلعلو : (ءيش ُهْنم َكِيَلَع نكي مل) مهنلك یا: ا

 هلم َلاَط اذإ ىتح « ْلُجَّرلا سلَجف) ةأرملا عفنت الو « هعفنت ال ءادرلا ةمسق

 كم اذام» : لاق « ءاج املف « يعأدف هب َرَمَأَف « ًايَلوُم فلک هللا َلوُسَر هآرف « ماق

 ˆرهۇرَقت» : لاقف ء۔ اَهَدَدَع  اذك ر اذك رو 9 لاق (؟نآرقلا نم

 . «نآرفلا نم كَم ام اهَكْكلم قف بهذا» : لاق ء معن : لاق «؟كبلق رهظ ْنَع

 ln اهكُتْجَوَر دقف قلطنا» : لاق : .ةياور يفو « ململ ظفللاو « هيلع قت

 يبألو « «نآرَقلا نم َكَعَم اَ اهكاتكمأ» : يراخبلل ةياور يفو . «نآرقلا نم

 ةروس :لاق «؟ظفحت اَم») قل هللا ر أ ت 136 بأ عياد

 . ((ةَيآ نيرشع اَهْمَلعَف مف : لاق . اهيلت يتلاو « ةرقبلا

 ىدحإ هذه : لاقو « نيتلا نبا اهعبتت دقو « ةديدع لئاسم ىلع ثيدحلا لد

 . اهرثكأ ىلع يراخبلا بوب ؛ ةدئاف نيرشعو

 ١ اهحضوأو اهسفنأب تأنلو * تلق
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 دعس نب لهس ثيدح 8 حاكنلا باتك ۔ ۸

 . حالصلا لهأ نم لجر ىلع اهسفن ةأرملا ضرع زاوج : ىلوألا
 هنأ : ديري ؛ جوزتلا ةدارول ؛  ًابطاخ نكي مل نإو - لجرلا نم رظنلا زاوجو

 اهيلإ وج هرظن نف ؛ ةأرملا هبطخت نمل زوجي لب « بطاخلل ًاصاخ رظنلا زاوج سيل
 . اهنع برضأف « هبجعت مل اهنأكو « اهسفن هيلع اهضرع دعب اهجاوز دارأ هنأ

 يف نأ الإ « تنذأ اذإ اهل بيرق ال يتلا ةأرملا ىلع مامإلا ةيالو : ةيناشلاو

 . ليكوت كلذو ؛ هيلإ اهرمأ تضوف اهنأ : ثيدحلا ظافلأ ضعب

 وأ رضاح « ال وأ دوجوم وه له : اهيلو نع لاؤس ريغ نم ةأرملل دقعي هنأو

 ؟همدع وأ لجر ةمصع ىف يه له : اهلاؤس الو ؟ال

 . لاحلا رهاظ ىلع المح ؛ ةعامج بهذ اذه ىلإو : يباطخلا لاق

 طاها اف اهنا دالاعا

 . لوبقلاب الإ تبثت ال ةبهلا نأ : ةئلاثلا

 ؛ ًاريسي ًائيش نوكي نأ حصي هنأو « حاكنلا يف قادصلا نم دب ال هنأ : ةعبارل

 ىضارت ام لكب حصيف ؛ هليلقت يف ةغلابم « «ديدح نم امتاخ ولو» : هلوق نإف

 . ةعفنم هيف امم , دقعلا ةيالو هيلإ نم وأ « ناجوزلا هيلع

 . ًارهم نوكي نأ حصي « ءيشل ًانمثو ةميق نوكي نأ حلصي ام لك نأ : هطباضو

 « هل ةميق ال ام نوكي نأ حصي ال هنأ ىلع عامجإلا ضايع يضاقلا لقنو

 . حاكنلا هب لحي الو

 : قي هلوقل ؛ ريعش نم ةبح ولو « ائيش ىمسي ام لكب حصي : مزح نبا لاقو
 . «؟اًئيش دجت له»
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 دعس نب لهس ثيدح -6 | . حاكنلا باتك / 

 . ةميق هلو « ليلقتلا يف ةغلابم ؛ «ديدح نم ًامئاخ ولو» : ا

 ) . . عطتسي مل نمو « . : . ةءابلا مكنم عاطتسا نم» : ثيدحلا يف هلوق نأبو

 .دحأ لكل ةعاطتسم ريعشلا ةبحو «دحاو لك هعيطتسي ال ءيش هنأ ىلع لد

 : ىلاعت هلوقو « ۲١[ : ءاسلا] (ًالوط مكنم عطتسي مل نمو# : ىلاعت هلوق كلذكو

 ىتح « قادصلا يف ةيلاملا رابتعا ىلع لاد « [؟4 : ءاسنلا] «مكلاومأب اوغتبت نأ#

 تناك نإو « مهارد ةسمخ : ليقو « نوعبرأ : ليقو « نوسمخ هلقأ : مهضعب لاق

 . اهصوصخب اهرابتعا ىلع ليلد ال ريداقتلا هذه

 . ترقحت نإو « ةميق هل نوكي اب حصي هنأ قحلاو

 اضرلا عقي ال هنأو « بلاغلا جرخم تجرخ اهنأ لمتحي تايآلاو ثيداحألاو

 .. لمعت اجا لك قبطي لر رج ل الام هن کب | «ةحيورلا نم اذه

 . ةأرملل عفنأو عازنلل عطقأ هنأل ؛ دقعلا يف قادصلا ركذ يغبني هنأ : ةسماخلا

 هنأو « لوخدلاب لثملا رهم اهل بجوو  دقعلا حص « قادص ركذ ريغب دقع ولف
 . رهملا ليجعت بحتسي

 ىلع فلحلا زوجي هنأو « نيميلا هيلع نكي مل نإو « فلحلا زوجي هنأ : ةسداسلا

 ‹ كلهأ ىلإ بهذا» : هنيمي دعب هل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأل ' ؛ هنظي ام

 الإ نوكت ال تناك ولو ‹ هنظ ىلع تناك هنيمب نأ لدف ؛ «؟ائيش دجت له رظناف

 . ةدئاف هلهأ ىلإ هباهذب رمألل نكي مل« ملعلا ىلع

 يذلا د هلا ديال ام كلم نم رشي نأ لولا وجب لأ ةعباسلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأل ؛ بارشلاو ماعطلا نم هتلخ دسي وأ هتروع ركسي
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 دعس نب لهس ثيدح ۹ حاكنلا باتك ۔ ۸

 . (ءيش هنم كيلع نكي مل « هتسبل نإ» : هلوقب هبوث ةمسق نع هعنم للع

 راسعإلا هاوعد لوأ يف هقدصي مل هي هنإف ءراسعإلا يعدم رابتخا : ةنماثلا

 يعدم نم نيميلا عمسي ال هنأ ىلع ليلد وهو « هقدص نئارق هل رهظ ىتح

 . هراسعإ نئارق رهظت ىتح « راسعإإلا

 قرط نم ءيش يف ركذت مل اهنأل ؛ دقعلل ةبطخلا بهجت ال اهنأ : ةعساتلا

 . مهلوق دري اذهو « اهبوجوب لوقت ةيرهاظلا نأ مدقتو ؛ ثيدحلا

 هيلع ساقيو « ةعفنم هنإف « ميلعتلاك ةعفنم قادصلا نوكي نأ حصي هنأو

 . بيعش عم ىسوم ةصق هيلع لديو « هريغ

 ليوأتل اوفلكتو « ةيفنحلا تفلاخو « ةيوداهلا ةعفنم هنوك زاوج ىلإ بهذ دقو

 وهو ‹ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هصاوخ نم رهم ريغب جوزتلا نأ اوعداو « ثيدحلا

 . لصألا فالخ

 - ضايع ىضاقلا هلاق امك - لمتحي « «نآرقلا نم كعم امب» : هلوق : ةرشاعلا

 كلذ نکو هس اتم رار الا نم دعم اه ال ا انهريظأ نج

 يفو < «نآرقلا نم اهملعف» : ةحيحصلا هقرط ضعب ىف هلوق در روب افاد

 ريغب اهب هجوز هنأو « ليلعتلل ءابلا نأ لمتحيو « تايآلا نم رشع نييعت اهضعب
 نالا نع نفعل اا يوكل ل امارك قاد

 : تلاقف « اهبطخ هنأ كلذو ؛ ميلس ىبأ عم ميلس مأ ةصق لامتحالا اذه ديؤيو

 ؛ كجوزتأ نأ يل لحي الو « ةملسم انأو ءرفاك كنكلو « دري كلثم ام « هللاو

 . اهرهم كلذ ناكف « ملسأف «هريغ كلأسأ الو« كرهم كلذف « ملست نإف
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 دعس نب هس تد حاكنلا باتک 4

 . . مالسإلا ىلع

 ظ 9 eT باب : هلوقب اذه لهس ثيدح ىلع مج

 . «نآرقلا نم اهملعف» : ةياور توبثل

 ةيوداهلا سهذم وهو ‹ كيلمتلا ظفلب دقعني حاكنلا نأ : ةرشع ةيداحلا

 كيلمتلاب يورف ؛ ثيدحلا ىف ظافلألا تفلتخا دق اهنأ ىفخي الو « ةيفنحلاو

 . ناكمإلابو جيوزتلابو
 داحتا عم تفلتخا « ةدحاو ةصق يك ةظفل هذه : ديعلا قيقد نبا لاق

 اذه يف عجرملاف ؛ دحاو ظفل يَ يبنلا نم عقاولا نأ رهاظلاو « ثيدحلا جرخم
 تدي ىلإ

 مت ¢ a ةتالثلا هذه 4 9 و يف لاطأو ¢ ظفحأو رثكأ

 : ةياور حيحصلا نأ ىلع ثيدحلا لهأ اا هنإ : ف نبا لوق امأو .

 كلذ نإ : فنصملا لاق دقف « هيف مهو «اهكتكلم» : ةياور نأو ء «اهكتجوز»

 . نيدقاعتملا ظفل هيف فلتخي املق ذإ ؛ دوقعلا ظفل ىف بلاغلا وه ذإ ؛ اهينجوز
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 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح - ۰ حاكنلا باتك 4

 لكب دقعلا زاوج ىلإ  ةيكلاملا نع روهشملاو  ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذ دقو

 . هوحنو كيلمتلاك ؛ حاكنلا هب دصق وأ قادصلا هب نرق اذإ « هانعم ديفي « ظفل

 . ةيصولاو ةراجإلاو ةيراعلا ظفلب حصي الو

 هللا ىّلص هللا َلوسَر نأ : هيبأ ْنَع رْيَبُرلا نب هللا دّبَع نب رماع ْنَعَو ٠۰

 . مكاحلا ُهَحَّحّصو « دمخ 00 (حاكتلا اوُنلْعَأ» : لاق مّلسو هلآو هيلع

 تام « هريغو هابأ عمس « يعبات رماع : (ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نعو)

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هيبأ نع) ةئامو نيرشعو عبرأ ةنس

 . (مكاحلا هححصو « دمحأ هاور . «حاكتلا اوُنلْغَأ» : لاق

 : يأ ؛ «لابرغلاب هيلع اوبرضاو « حاكنلا اونلعأ» : ةشئاع نع بابلا يفو

 هلاق امك ؛ فيعض نوميم نب ىسيع هتاور يفو « يذمرتلا هجرخأ « فدلا

 ركنم ؛ سايإ نب دلاخ هدانسإ ىفو يقهيبلاو هجام نبا هجرخأو « يذمرتلا

 . دمحأ هلاق « ثيدحلا

 اوتلعا) تبرع نسخ ::لاقو ىاةنفئاغ يدع نم اشا ئدنفوعلا جرخأو

 « مكدحأ ملويلو « فوفدلاب هيلع اوبرضاو . دجاسملا يف هولعجاو ‹ حاكنلا اذه

 . «اهرغي ال اهملعيلف « داوسلاب بضخ دقو « ةأرما مك دحأ بطخ اذإف « ةاشب ولو

 . رارسإلا فالخ نالعإلاو « حاكنلا نالعإب رمألا ىلع ثيداحألا تلد

 نإو « ةعساو هيف ثيداحألاو « فدلاب هرسفو « لابرغلا برضب رمألا ىلعو

 برض ةيعرش ىلع لديو « ًاضعب اهضعب دضعي اهنأ الإ « لاقم اهنم لك يف ناك
 . همدع نم نالعإلا ىف غلبأ هنأل ؛ فدلا
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 ىسوم يبأ ثيدح 0١ حاكنلا باتك ۔۸

 ال نأ طرشب كلو انو نوكيف ؛ هب لئاق ال هلعلو « بوجولا رمألا رهاظو

 مام هيا a 1 ةيبنرجا ردا يزن ميعار توصي A نما مرحم هبحصي
 ىلاعت هللا ىلص هرصع يف ناك يذلا يبرعلا بولسألا رظني لب « دودخلاو دودقلا

 > . هب رومأملا وهف ؛ ملسو هلآ ىلعو هيلع :

 يف هنأ يف مالك الو « هب رومأملا ريغ وهف , كلذ دعب نم سانلا هثدحأ ام امأو
 TS تامرحمب نرتقي راصعألا هذه

  4١غل هللا لوُسر لاق : لاق هيبأ نع ىسوم يبأ نب , ةدْرُب يبأ نعو :

 ا تا  nيذمرتلاو ينيدملا نبا هححصو « ةعبرألاو ‹

 هلاسرإب ُهَلَعَأو ناب نباو .

 : نک هللا وسر لاق : لاق هيبأ ْنَع ىسوم يبأ نب , َةدْرُب يبأ ديلا

 نباو يذمرتلاو ينيدملا نبا هححصو « ةعبرألاو .i «يلوب الإ

 . (هلاسرإب“ .هلَعأو 3

 نم « مهريغو هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ دق : ريثك نبا لاق
 يبأ نب سنويو عيبرلا نب سيقو يضاقلا كيرشو ةناوع وبأو ليئارسإ ثيدح
 "7كلذك قاحسإ يبأ نع مهلك ةيواعم نب ريهزو قاحسإ

 لوألاو : لاق ؛ السرم قاحسإ يبأ نع يروشلاو ةبعش هاورو : يذمرتلا لاق
 نع ةميزخ نبا هاكح اميف ؛ يدهم نب نمحرلا دبع هححص اذكه ؛ حصأ يدنع

 )١( هيبأ نع ةدرب يبأ نع : ينعي .

 ضف



 ىسوم يبأ ثيدح ١ حاكنلا باتک / 

 هححص اذكو « حيحص حاكنلا يف ليئارسإ ثيدح : ينيدملا نب ىلع لاقو

 نع «هدنسم» ىف ىلصوملا ىلعي وبأ هاورو : لاق ‹ ظافحلا نم دحاو ريغو يقهيبلا

 ۰ . تاقث مهلك هلاجر دانسإب : ءايضلا ظفاحلا لاق . ًاعوفرم رباج

 ةأرملا جوزت الو «ةأرملا ةأرملا جوزت ال» : ةريره يبأ ثيدح يتأيو : تلق

 . (لطاب < يلو ريغ نم حاكنلا دإ» : ةشئاع ثيدحو « «اهسفن

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ نع هيف ةياورلا تحص دقو : مكاحلا لاق

 . شحج تنب بنيزو ةملس مأو ةشئاع : ملسو

 . ًايباحص نيثالث درس مث سا نباو يلع نع بابلا ىفو : لاق

 ‹ يفنلا يف لصألا نأل ؛ يلوب الإ حاكنلا حصي ال هنأ ىلع لد ثيدحلاو

 . لامكلا ال ةحصلا ىفن

 . اهماحرأ يوذ نود « اهتبصع نم ةأرملا ىلإ برقألا وه ىلولاو

 « هطارتشا ىلع روهمجلاف ؛ حاكنلا يف يلولا طارتشا ىف ءاملعلا فلتخاو

 اهسفن ةأرملا جوزت ال اهنأو

 « كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع فرعي ال هنأ رذنملا نبا نع ىكحو

 . ثيداحألا تلد هيلعو

 . اهسفن جّوزت نأ اهلف ؛ ةعيضولا ال ةفيرشلا قح ىف طرتشي : كلام لاقو

 ؛ عيبلا ىلع سايقلاب نيجتحم «ًاقلطم طرتشي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو

 ‹ صن عم سايق وه ذإ ؛ رابتعالا دساف سايق وهو ! اهتعلس عيبب لقتست اهنإف

 صفو



 ةشئاع ثيدح _ ۲ حاكنلا باتك ۔۸

 ةأرملا جوزت ال» : ةريره بأ ثيدح حرش يف ىفوتسم كلذ يف مالكلا ىتأيو

 . ثيدحلا «ةأرملا

 ث E ىلوأ بيثلا» : ثيدحل ؛ ركبلا قح يف يلولا ربتعي د : ةيرهاظلا تلاقو

 رابتعا ثيداحأ نيبو « هنيب امدح اهاضر رابتعا هنم دارملا نأ : يتأيو ؛ يتأيسو

 . ىلولا

 : ىتآلا ثيدحلا موهفمل ؛ اهيلو نذإب اهسفن حكنت نأ ةأرملل : روث وبأ لاقو

 0 اَمُيَأ» : هي ا e يضر ة ةشئاع اک
ggص ص لع  

 ةتيرألا هجر هل ءال ن لو طاف اولا نإ ؛ هجن

 . مكاحلاو َناَّبح نباو ةناّوَع وُبَأ ُهَحَحَّصَو « يئاسنلا الإ

 ةأرما امي : + هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع َنَعَو)
 E O . اهب لخد نف ؛ لطاَب اھحاکنف ؛ اًّيلَو نذإ رْيَغِب تحكت

 ةعبرألا ُهَجرْخَأ . «اهل يلو ال ْنَم يلو ُناَطَلسلاِف « اوُرَجَتْشا نإف ؛ اهجّرف نم

 : (مكاحلاو َناّبح نباو ةناّوَع وُبأ هَحَحّصَو « يئاسنلا الإ

 و

 . ظافحلا نم هريغو . نيعم نب ىيحي هححصو : ريثك نبا لاق

 نأ زاج اهل نذأ اذإ هنأ هنم مهفي « «اهيلو نذإ ريغب» : هلوقف : روث وبأ لاق

 ٠ هطارتشاب قوطنملا ةضراعم ىلع ىوقي ال موهفم هنأب بيجأو .

 ضع



 ةشئاع ثيدح _ ۲ حاكنلا باتك 6

 نع ىسوم نب ناميلس هاور هنأب ؛ ثيدحلا اذه يف اونعط ةيفنحلا نأ ملعاو

 نب ليعامسإ وه حدقلا اذه ىور يذلاو . هفرعي ملف هنع يرهزلا لئسو « يرهزلا

 ىا غ ىرهذلا لا هنأ : ناميلس نع يوارلا جيرج نبا نع ىضاقلا ةيلع

 . هفرعي ملف «- ثيدحلا نع

 ‹ ىسوم نب ناميلس نوكي نأ هل يرهزلا نايسن نم مزلي ال هنأب : هنع بيجأو

 . ىسوم نب ناميلس ىلع يرهزلا ىنثأ دقو اميس ال « هيلع مهو

 نئسلا» يف يقهيبلا هافوتساو « ثيدحلا اذه ىلع ءاملعلا مالك لاط دقو

 ثيدح حرش يف يتأي ام « اهريغو ىلولا رابتعا ثيداحأ هتدضاع دقو « «ىربكلا

 . هريره ا

 دقع وأءاهلهدمعب حاكنلا يف ىلولا نذإ رابتعا ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ظ . هليكو

 نإف» : هلوقل ؛ الطاب حاكنلا ناك نإو « لوخدلاب رهملا قحتست ةأرملا نأ هرهاظو

 ظ . «اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف ؛ اهب لخد

 ملعلا عم ؛ لطاب وهف « حاكنلا ناكرأ نم نكر لتخا اذإ هنأ ىلع ليلد هيفو

 . لهجلاو

 . ةطساو الو « ًاحيحصو ًالطاب : ىمسي حاكنلا نأو

 . دسافلا دقعلا اهولعجو « ةيوداهلا ةطساولا تبثأ دقو

 ةفلاختا نكت ملو « نيلهاج امهدحأ وأ نيجوزلا بهذم فلاخ ام وهو : اولاق

o 



 ةريره يبأ ثيدح حاكنلا باتك ۔ ۸

 . عورفلا يف ةنيبم ماكحأ هيلع بترتو « هيلع عمجم رمأ يف
 يلولا ركذ مهيلع لادلا ءايلوألا ىلإ دئاع «اورجتشا نإف» : هلوق يف ريمضلاو

 هبو ‹ لضعلا وه اذهو « اهيلع دقعلا نم ءايلوألا عنم : راجتشالاب دارملاو ' قايسلاو

 «دعبألا ىلإ لقتنت لب : ليقو . برقألا لضع نإ ؛ ناطلسلا ىلإ ةيالولا لقتنت
 . لمتحم وهو « دعبألا برقألا عنم ىلع ينبم ناطلسلا ىلإ اهلاقتناو

 ةبيغ امهلثمو « هعنمل وأ همدعل ؛ اهل يلو ال نم يلو ناطلسلا نأ ىلع لدو

 :  ًاعوفرم - سابع نبا ثيدح نم « يناربطلا هجرخأ ام بابلا ثيدح ديؤيو « يلولا
 نب جاجحلا هيف ناك نإو «اهل يلو ال نم يلو ناطلسلاو « يلوب الإ حاكن الر

 . «هعماج» ىف نايفس هجرخأ دقف ؛ ةاطرأ

 : ظفلب سابع نبا نع « نسح دانسإب «طسوألا» ىف يناربطلا ةقيرط نمو

 ًارئاج رمألا هيلإ نم ناطلسلاب دارملا مث . «ناطلس وأ يش يلوب الإ حاكن ال»
 . ًالداع وأ ًارئاج ناطلسلا ةعاطل ؛ رمألاب ةيضاقلا ثيداحألا مومعل ؛ ًالداع وأ ناك

 مهنإف ؛ روجلا نيطالس ال ء دابعل حلاصمل يلوتملا لداعلا هب دارملا لب : ليقو
 . كلذل لهأب اوسيل

 ین ال: للك هللا لوسَر لاق : لاق ُهْنَع ُهللا يضر ةريرُه يبأ ْنَعَو 9
 هللا لوسر اي :اولاق . (َنَدأَتْسُت ىتح ُركبلا حكنت الو ء رمال یتح میلا

 . هيلع قفتُم . «تكسَت ْنأ» : لاق ؟اًعْنذِإ كو

 . مت الر :٠ خالك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 اهجوز تقراف يتلا : (ميألا) هذعب يذلا هلثمو 0 اغ ا ¢ ةغيصلا ريعم

 ضض



 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ حاكنلا ںاتک 6

 ُركبلا كنت الو) رمألا بلط ؛ رامئتسالا نم : (َرَمأَتْسَُت ىتح) توم وأ قالطب

 قفتم . «تكسَت ْنَأ» : لاق ؟اهنذإ فيكو « هللا لوسر اي : اولاق . «َنّذأَتْسُت یتح

 : (هيلع

 ىتح «اهيلع دقعي الف « اهرمأو بيثلا نم رمألا بلط نم دب ال هنأ هيف

 ىنعم وهو « اهاضر رابتعا كلذ نم دارملاو . دقعلاب نذإلاب اهنم رمألا يلولا بلطي

 . ثيداحألا يف اهيلو نم اهسفنب اهتيقحأ

 يف ربعو « ناذئتسالاب انه ربعو « ةغلابلا ركبلا اهب دارأ «ركبلا» : هلوقو

 . امهنيب قرفلا ىلإ ةراشإ ؛ رامئتسالاب بيثلا

 يف اهنم نذإلاب ‹ لوقلا حيرص ىلإ يلولا جاتحيو « بيثلا ةرواشم دكأتي هنأو
 . اهيلع دقعلا

 يف حيرص هنإف ؛ رمألا فالحب « توكسلاو لوقلا نيب رئاد « ركبلا نم نذإلاو

5 

 . حيرصتلا نم يحتست دق اهنأل ؛ توكسلاب اهنم يفثكا اغإو
 : لاق « يحتست ركبلا نإ !هللا لوسر اي : تلاق ةشئاع نأ ةياور يف درو دقو

 ملعي نأ بحتسي : رذنملا نبا لاق نكلو « ناخيشلا هجرخأ . «اهتامص اهاضر»

 « تهرك نإو « يتكساف « تيضر نإ : ًاثالث اهل لاقي : لاقو « ًاضر اهتوكس نأ

 اهتوكس نوكي ال : ليقف ؛ كلذ دنع تكب اهنكلو « قطنت مل اذإ امأف . يقطناف

 «هوحنو حايصب نرتقي نأ الإ « عنملا يف اهئاكبل رثأ ال : ليقو « كلذ عم ًاضر

 ىلع لدي وهف ؛ دراب وأ « عنملا ىلع لدي وهف ؛ راح وه له عمدلا ربتعي : ليقو

YY 
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 ءايلوألل ماع ثيدحلاو , ىفخت ال اهنإف ؛ نئارقلا ىلإ عجري نأ ىلوألاو ءاضرلا

 . ةغلابلا ركبلا نذإ نم دب ال هنأ يف هريغو بألا نم

 صاخ ابو انه ثيدحلا مومعب المع ؛ نورخآو ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذ هيلإو
 . «اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو» : ظفلب ملسم هجرخأ يذلا

 : ىتآلا ثيدحلا حرش يف هيلع د ءافيتساو « كلذ يف فالخلا ركذ يتأيو

 قحأ ُبّيشلا» : لاق كي يبتلا ّنأ : امهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو - 4
 : ظفل يفو « ملم اَور . (اهثوكس اهئذإو ءٌرَمأَتْسُت ركبلاو ءاهيلو نم اهني
 5 يئاسنلاو دواد وب هور . (رَمأَتْسَت ةميعتيلاو رنا ا عم يلولل لا

 . نابح نبا هححصو

 و قحأ بّيشلا» : لاق ل : يبنلا نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : ظفل يفو « ملم اور «اهتوكس اهُنذإو « ٌرَمْأَتَْسُت ٌركبلاو . اهّيلَو نم اهسفنب
 5 ةيئاسنلاو دواد 3 هور . (ُرَمأَتَسَت اا بيلا عم يلولل سبيلا

 . (ناّبح نبا هحّحّصو

 ع

  مدقت امك - اهاضر رابتعا اهسفنب بيثلا ةيقحأب دارملا نأ ىلع مالكلا مدقت

 امل ؛ ضرت مل نإ : يأ ؛ «رمأ بيثلا عم يلولل سيل» : هلوقو  ركبلا رامئتسا ىلع

 : هلوق امأو . يلولا ىلإ دقعلا نأ ىلعو « اهاضر رابتعا ىلع ليلدلا نم فلس
 رصانلل ليلد وهو ؛ اهل بأ ال يتلا ةريغصلا : عرشلا يف ةميتيلاف (رمأتست ةيمتيلاو»

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأل ؛ بألا الإ ةريغصلا جوزي ال هنأ يف يعفاشلاو
 .. ةريغصلا رامثتسال ةدئاف ال ذإ ؛ غولبلا دعب الإ رامثتسا الو . «ةميتيلا شات

۲۸ 
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 هرقل A قا رميها يناس فار
 يف ركذ امو « ةيآلا [+ : ءاسنلا] 4ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ نإو# : ىلاعت

 امنإو « اهحاكن يف ةبغر هل سيل ةميتي يلولا رجح يف نوكي هنأ يف اهلوزن ببس

 اهحكني هنأ يف حيرصب سيلو « اوهنف « كلذل اهجوزتيف ؛ اهلام يف بغري
 . اهجوزتي مث غلبت ىتح جاوزألا اهعنم هنأ لامتحال ؛ ةريغص

 تقتعأ اذإ «ريخت اهنإف ؛ ةمألا ىلع ًاسايق ؛رايخلا غولبلا دعب اهلو : اولاق

 امو « لوقلا اذه فعض ىفخي الو « فرصتلا كلم ثودح عماجلاو ؛ ةجوزم يهو

 . سايقلا فعضو . خسفلا زاوج نم هنم عرفتي

 . اهل بألا ريغ جيوزت زاوجب هلوق عم « اهل رايخ ال : فسوي وبأ لاق اذهلو

 . يعفاشلا هيلإ بهذ ام حجرألاف « سايقلا فعضل ؛ رايخلاب لقي مل هنأك
 مورت ال» : كلك هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر ةريَرُه يبأ ْنَعَو - ٥

 ةلاجرو « ينطقرادلاو هَجام نبا ُهاَوَر . ااَهَسْفَن ةأرملا ورث الو « ةأر ةأر

 . تاقث

 ملا جوت آل: ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . (تاقث ُهّلاجرَو « ينطقرا دلاو هَجام نبا ُهاَوَر . «اَهّسْفَن ةأرملا جور الو رمل

 الف ؛ اهريغل الو . اهسفنل حاكنإلا يف ةيالو اهل سيل ةأرملا نأ ىلع ليلد هيف

 الو ‹ هريغ الو يلولا نذإب اهسفن جوزت الف « ًالوبق الو ًاباجيإ حاكنلا يف اهل ةربع

 لوق وهو ؛ ةلاكو الو ةيالوب حاكنلا لبقت الو « ةلاكوب الو ةيالوب اهريغ جوزت
e 
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 لكوتتو « ةريغصلا اهتنباو « اهسفن ةغلابلا ةلقاعلا جيوزت ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 . ضارتعالا اهئايلوألف ؛ ءفك ريغ دنع اهسفن تعضو ول نكل ؛ ريغلا نع

 00 0222 ب

 امل الإو « يلولا رابتعا يف ةيآ حرصأ يه : : ىعفاشلا يا ةرقبلا] * نهجاوزأ

 اهجوز اهقلطف « هتخأ جوز ؛ راسي نب لقعم يف اهلوزن ببسو ؛ ىنعم هلضعل ناك
 ال نأ فلحف . اهتعَجر مارو« اهتدع تضقنا ىتح اهكرتو « ةيعجر ةقلط

 2 رک دواد وب داز « يراخبلا هاور . ةيآلا هذه تلزن هيفف : لاق . اهجوزي

 . . هايإ اهتحكنأو ‹ ىنيمب

 لوزن ناكلو « عانتمالا ىلع اهاخأ بتاعي مل ؛ اهسفن جيوزت اهل ناك ولف

 . اهسفن جّوزت اهنأ نايبل ؛ ةيآلا

 فعضو ٠ جاوزألل ريمضلا نإ : ىزارلا لوق فعض فرعي ةيآلا لوزن دي

 الو« لضعلا نع مهيهن الإ ةيآلا يف سيل هنإ : «دهتجما ةياهن» بحاص لوق

 مهفي دق لب « ازاجم الو ةقيقح ال ؛ دقعلا ةحص يف مهنذإ طارتشا هنم مهفي

 | . مهنولي نم ىلع ليبس مهل سيل ءايلوألا نأ وهو ؛ اذه دض هنم

 هلآو هيلع هللا ىلص هرصع ىف مهنذإ طرش فلسلا مهف دق : هيلع لاقيو

 ليبس ال ناك ولو . دقعلاو هنيمي نع ريفكتلا ىلإ هيف تلزن نم ردابو « ملسو

 يف ءايلوألا ىلإ رمألا نوك ىلاعت ررك لب « نايبلا ةياغ ىلاعت هللا نابأل « ءايلوألل

 . اهسفن حاكنإ ةأرملل نأ دحاو فرح تأي ملو « تايآ ةدع

۳۰ 
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 اجوز حكنت ىتح# : لثم تايآلا يف نهيلإ حاكنلا ةبسن نأ : ًاضيأ تلدو

 حكنت اهنأ قلي مهف ول ذإ ؛ يلولا دقعب حاكنإلا هب دارم « [170 :ةرقبلا] 4هريغ
 حبي ملو « هل ةيالو ال هنأ اهيخآل نابألو « كلذب ةيآلا لوزن دعب اهرمأل , اهسفن
 . ريفكتلاو هنيمب يف ثنحلا هل

 نع « ةورع ثيدح نم دواد وبأو يراخبلا هجرخأ ام « يلولا طارتشال لديو
 حاکن اهنم : ءاحنأ ةعبرأ ىلع ناك < ةيلهاجلا ىف حاكنلا نأ : هتربخأ اهنأ : ةشئاع

 . . . اهحكني مث اهقدصيف هتنبا وأ هتيلو لجرلا ىلإ لجرلا بطخي ؛ مويلا سانلا
 حاكن الإ هلك ةيلهاجلا حاكن مده « قحلاب دمحم ثعب املف : هرخآ يف تلاق مث
 . مويلا سانلا

 « ىلولا هيف ربتعملا حاكنلا كلذ ررق  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ لاد اذهف

 ا ةا هللا ىلع هاك هل لدو: فيفاحألا نم تعمم نق اه ديكأت ارز

 هللا ىلص لقي ملو . ًارضاح اهئايلوأ نم دحأ سيل هنإ : اهلوقو « ةملس مأل ملسو

 و كلا لدو ا ا ا كنا کا و هيلع لاحت
 ال نأب ؛ ءايلوألل باطخ هنإف ؛ ۲١١[ : ةرقبلا] (نيكرشملا اوحكنت الو# : ىلاعت
 . نكرشلا تاملبسلا اک

 كلذ ميرحت ىلع ةلاد ةيآلا تناك امل. اهسفن حاكنإ اهل زوجي هنأ ضرف ولو

 نأ مزليف ؛ اضيأ اهيلو اهحكني هنأب : لوقي اهسفن حكنت اهنأب لئاقلا نأل ؛ نهيلع
 ىلع تلد امنإ اهنأل ؛ تاملسملل نيكرشملا حاكنإ ميرحت ىلع ةلالدلاب فت مل ةيآلا

 نهسفنأ نحكني نأ تاملسملا يهن ىلع ال « نيكرشملا حاكنإ نم ءايلوألا يهن

۳۴۳١ 
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 حاكنلا یف ةيالو < ةاريملل سيل

 : لاقف « طوقسلا ةياغ يف مالكب ةيآلا ىلع «دهتجلا ةياهن» بحاص ملكت دقلو

 وه: ليق نإف : لاق مث .رمألا ىلوأل وأ ءايلوألل اباطخ نوكت نأ نيب هددرتم ةيآلا

 ؛ عنملاب باطخ وه امنإ باطخلا اذه : انلق « ءايلوألاو رمألا ىلوأ لمشي ماعلاو ؛ ماع

 ال « عرشلاب عنملاب ارومأم يلولا نوكو « مهريغو ءايلوألا هيف يوتسي « عرشلاب عنملاو

 . ها . ةحاحلا تقو نع هريخأت زوجي ال نايبلاو « مهبتارم الو

 اوبطوخ نيذلا . نيفلكملا نينمؤملا ةفاكل باطحخ ةيآلا نأ رهظألا نأ : باوجلاو

 « 77١[ :ةرقبلا] # نمۇي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو# : هلوق ينعأ ؛ اهردصب

 مهنمو ؛ ءايلوألل باطخ وأ « ءايلوألا مهو ؛ حاكنإلا هيلإ نم نهحكني ال : دارملاو

 ناطلسلاف « اورجتشا نإف» : هلوق نم تفرع امل ؛ مهلضع وأ مهدقف دنع ءارمألا

 .رمألا يلوأو ءايلوألا باطخ نيب ددرتم هنإ : هلوق لطبف ؛ «اهل يلو ال نم يلو

 . عرشلاب عنملاب باطخ وه امنإ باطخلا اذه : انلق : هلوقو

 نولوتي نيذلا ءايلوألل انه عرشلاب عنملا نإف ؛ طوقسلا ةياغ يف مالك اذه : انلق

 . مهريغ هلوقي امك ًأطرش وأ « ةيفنحلا هلوقت امك ًازاوج امإ ؛ دقعلا

 ىنعم امف « الشم ديز تانب ىلع هل ةيالو ال هنأل ؛ عنملا نع لزعمب يبنجألاف

۲ 
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 ينغلا عنمك وهف « ءايلوألا صخي فيلكت اذهف ؛ هفيلكت نم سيل ءيش نع هيهن
 . جربتلا نع ءاسنلا عنمو « لاؤسلا نم

 اهنمو « ثانإلا صخي ام اهنمو « روكذلا صخي ام اهنم : ةيعرشلا فيلاكتلاف

 دارأ نإو . نيقيرفلا معي ام اهنمو , امهنم ًادرف وأ « نيقيرفلا نم ًاضعب صخي ام
 نم جورخف « كرشمب ةملسم جوزي نم ىلع راكنإلا يبنجألا ىلع بجي هنأ

 . ثحبلا

 ‹ لمع هب حصي ال ًالمجم ناكل « ءايلوألل باطخ هنإ : انلق ولو : هلوقو

 ‹ ةيآلا مهيلع تلزنأ نم نامز يف نوفورعم ءايلوألا ذإ ؛ لمجمب سيل هنأ : هباوج

 لجرلا ىلإ لجرلا بطخي : ةشئاع لوق ىلإ ىرت الأ . مهدنع ًافورعم ناك دقو

 . نوفورعم ءايلوألا نأ ىلع لاد هنإف ؛ هتيلو

 يئايلوأ نم دحأ سيل : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل ةملس مأ لوق كلذكو

 وهو  «ةياهنلا» مالك هللا همحر حراشلا لقن هنأل ؛ اذه انركذ امنإو . ًارضاح

 ؛ هلاق ام يرظن يف وقي ملو « حراشلا هاوقتساو « ةيفنحلا يأر ىلإ حنجو « ليوط

 . هيف ام ضعب ىلع هبنأ نأ تببحأف

E eal N 

 بيثلا» : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق « ىلولا رابتعا ىلع ةلدألا نمو

 ‹ «قحأ» ظفل هديفي امك « ىلولل اقح تبثأ هنإف ؛ «اهيلو نم اهسفنب قحأ

 « هدعب ا ا ا ةيالولا شو ةنيقحلاو

 . اهنذإ ىلع هقح فقوتل ؛ هقح نم دكآ اهسفنب اهقحف

 اضفت



 هلآو هيلع هللا ئلص هللا لوسر ىهن: لاق َرَمُع نبا نَع عفان نَعَو 5435
 حالا ُهَجَدَرُي نأ ىلَع هَل ُلُجَرلا جرب أ : ٌراغّشلاَو ؛ راغشلا نع مّلسو
 ظ . هيلع قْفَتُم قاده مهن سلو عننا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن : لاق رمع نبا نع عفان نعو)

 ُهَجْوَرُي نأ ىلَع « ُهَننْبا لُجَرلا حور ْنأ) هلوقب هرسف : (راغشلاو ؛ راغشلا نع

 يردأ ال : يعفاشلا لاق : (هيلع قفتم . قادّص اًمِهَنْيَب سيلو « هتنبا رخآلا

 وأ ءرمع نبا نع وأ « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع ريسفتلا
 هنإ : بيطخلا لاقو . «ةفرعملا» يف يقهيبلا هنع هاكح ؟كلام نع وأ , عفان نع

 نتملاب لصو « كلام لوق وه اغإو مانو ار هيجل اد ییا جالك نب يأ
 هنأ كلام مالك نم هنأ لديو « يبنعقلاو يدهم نبا كلذ نّيب دقو « عوفرملا
 راغشلا نأ تعمس : لاق كلام نع دلخم نب دلاخ قيرط نم ينطقرادلا هجرخأ
 . خلا. . لجرلا جوزي نأ

 . عفان لوق نم «راغشلا ريسفت نأ : رد ناك نب نسي ناسا

 نإف ؛ ةغللا لهأ هركذ امل قفاوم حيحص <« ركذ ا راغشلا ريسفت : يبطرقلا لاق
Eيب يس  

 ۰ . لاجل اب هقفأو « لاقملاب ملعأ

  ؟لطاب ريغوأ لطاب وه له ءاهقفلا فلتخا دقف « هنع يهنلا تبث دق ذإو

 يصتقي وهو <« هڪ يهنلل ؛ لطاب هنأ ىلإ كلامو يعفاشلاو ةيوداهلا تبهذلف ظ

 . نالطبلا
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 سابع نبا ثيدح 47 حاكنلا باتک ۔۸
 تنس ا ل ہر ۔ ل ا ا

 . ةينيمخت لاوقأ اهلكف « هب لوطن ال يهنلا ةلع يف فالح ءاهقفللو
 . ىهنلا ةلع هنأ« امهنيب قادص ال : ثيدحلا يف هلوق نم رهظيو

 المع ؛ هيف ركذ ام وغليو « حيحص حاكنلا نأ ىلإ ةفئاطو ةيفنحلا تبهذو

 باجيو « [* : ءاسنلا] #ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف# : ىلاعت هلوق مومعب

 . يهنلا هصخ هنأب

 ىّلص يبنلا تَنأ اركب ةيراج نأ : َمُهْنع هللا يضَر سابع نبا نَعَو ۲۷

 E ةهراك يهو اَهَجَوَر اَهاَبأ ن نأ تّركذف؛ . مّلسو هلآو هيلع هللا

 . لاّسْرإلاب لعأو « ُهَجاَم ٌنباو َدواَد وُبَأَو دمخ ُاَوَر . قلي هللا

 هللا ىلص ّيبّنلا تن اركب ةّيراج نأ : اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا ِنَعَو)

 لوُسر اَهَرّيَخَف ؛ ةهراك يهو اَهَجَوَز اَهاَبأ نأ تّركذف ؛ . مّلسو هلآو هيلع

 . (لاّسْرإلاب َلعأو « ُهَجاَم ا كاش ص

 كلذكو « ًالوصوم بويأ نع يروثلا نع ديوس نب بويأ هاور هنأب هنع بيجأو

 . الوصوم بويأ نع نابح نب ديز نع « يقرلا نامیلس نب رمعم هاور

 . هلصو نمل مكحلاف هلاسرإو ثيدحلا لصو يف فلتخا اذإو

 اهضعب يوقي ًاقرط هل نأل ؛ هل ىنعم ال ثيدحلا ىف نعطلا : فنصملا لاق

 فيا ا

 )١( هب سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع ريرج نع (؟4794 مقر) «دنسملا» يف .



 سابع نبا ثيدح _ ۷ حاكنلا باتك ۔۸

 ىتح ركبلا حكنت الو» : هيفو هيلع قفتملا  ةريره يبأ ثيدح مدقت دقو

 ركبلا هتنبال بألا رابجإ يرحت ىلع لدف ؛ هدافأ ام دافأ ثيدحلا اذهو « «نذأتست

 . ىلوألاب ءايلوألا نم هريغو « حاكنلا ىلع

 ملسم ثيدحلو « ركذ امل ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذ بألا رابجإ زاوج مدع ىلإو
 ريغ ثيدحلا ىف بألا ةدايز : يقهيبلا لاق نإو « «اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو»

 . اهب لمعيف ينعي لدع ةدايز اهنأب ؛ فنصملا هدر دقف « ةظوفحم

 ىلع ةغلابلا ركبلا هتنب رابجإ بألل نأ ىلإ يعفاشلاو قاحسإو دمحأ بهذو

 ركبلا نأ لد هنإف ؛ مدقت امك (اهسفنب قحأ بيثلا» : موهفمب المع حاكنلا

 . اهب قحأ يلولا نأو « اهفالخب

 ريغ قح ىف مزل همومعب ذخأ ول هنأبو « قوطنملا مواقي ال موهفم هنأب دريو
 ٠ .رابجإلا زاوجب بألا صخي ال ,نأو  ءايلوألا نم بألا

 لومحم اذه سابع نبا ثيدح نإ : يعفاشلا مالك ةيوقت يف يقهيبلا لاقو

 اهنأل ؛ دمتعملا وه يقهيبلا باوج : فنصملا لاق . ءفك ريغ نم اهجوز هنأ ىلع

 ظ . ًاميمعت اهب مكحلا تبثي تبثي الف نيع ةعقاو

 الإو . مهبهذمو يعفاشلا مالك نع ةاماحم نيمامإلا نيذه مالك : تلق

 هنإ : تلاق لب «ةأرملا هتركذل « لاق امك ناك ولف « هيلع ليلد ال يقهيبلا ليوأتف

 هنأكف « ةروكذملا اهنأل رييختلا قلع اهيلعف اهتهارك ةلعلاف « ةهراك يهو اهجوز
 . رايخلاب تنأف ةهراك تنك اذإ : 4 و lz : لاق

۳۳٢ 



 ةرمس ثيدح ۔ ۸ حاکنلا باتك 6

 . مكحلا تبث تبث ةهاركلا تدجو امنيأف ؛ هتلع

 يبأ نإ : تلاقف « اهيلع تلخد ةاتف نأ : ةشئاع نع 00 جرخأ دقو

 es لسرأف ؛ هتربخأف 57 لوس ءاحف . 8 هللا 5586 ناد

 تدرأ نكلو < ی أ عنص ام تزجأ دق !هللا لوسر اي : تلاقف . اهيلإ رمألا لعجف

 . ءيش رمألا نم ءابآلل سيل نأ ءاسنلا ملعأ نأ

 اهجوز e نبا ثيدح ىف يتلا ركبلا اهلعلو ءركب ميال

 ریل تاس لع لاهم نيل ها تحرص قف يف تناك او

 هدنع اذه تلاق دقو « ركبلاو بيثلل ماع ءاسنلا ظفلو ء ءىش رمألا نم ءابآلل

 . هيلع اهّرقأف ی

 . كلذ ىف قايسلا نأل ؛ ةهاركلل جيوزتلا ىفن : ءابالا نع رمألا ىفنب دارملاو

 . ءيش لكل ماع وه : لاقي الف

 6 نايلو اهَجّوَز أَم اَمْتَأ» : : نل يبنلا نع ی ةو نع نّسحلا نعو - ۹۲۸

 . يذمرتلا و ٌةعَيرَلاَو ا هاور (اًمهنم لوألل يهف

 : لاقو : ىقهيبلاو 4 ىنطقرادلاو 3 نیا اذک و« (VA/Y) ( هلنس)) یف )1(

 . )٥/۲( «ةيدنلا ةضورلا» ىلع يقيلعت رظنا ؛ «ةشئاع نم ةديرب نبا عمسي مل ؛ لسرم»
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 ةرمس ثيدح 67 . حاكنلا باتك ۔۸

 «  تباث نب ديز ىلوم د حلا ا نب نست 1 يمس وبا لها: (نسحلا نعو)

 ‹ نامثع لتقم دعب ةرصبلا مدقو ‹ ةنيدملاب رمع ةفالخ نم اتيقب نىتنسل دلو

 هتفو مامإ ناكو هايإ هتيوز حصت ملف ةرصبلاب امأو « ةنيدملاب ًايلع يقل هنإ : ليفو

 يبنلا نع نع ةرمس نع) ةئثامو. ةرشع ةنس بجر يف تام « ًاعروو ادهزو املع

 7 ةعبرألاو « دهمتحأ «اًمهنم لوألل يهف نايلو اهجّوز ارم اَمّيَأ» : ل

 ٠ .(يذمرتلا هنسحو

 . ةرمس نم نسجل ا عامس يف فالخلا ركذ مدقت

 نب ةبقع نع < نسحلا نع ةداتق قيرط نم يئاسنلاو دمحأو يعفاشلا هاورو

 ا

 . حصأ اذه يف ةرمس نع نسحلا : يذمرتلا لاق

 . ًائيش ةبقع نع نسحلا عمسي مل : ينيدملا نبا لاق

 i تي وا ور ا

 ال وأ يناثلا اهب لخد ءاوس ؛ امهنم لوألل اهنأ

 اهب لخد نإ كلذكو « لوألل ااو انو هنأ عامجإف الاغا لخد اذإ امأ

 . لهجلل ؛ هيلع ٌدح ال هنأ الإ ؛ الهاج ٠

 امهنإف « سبتلا مث ملع اذإ اذكو « الطب « دحاو تقو يف نادقعلا عقو نإف
 كلذ نإف « اهاضرب نيجوزلا دحأ اهب لخد وأ ةجوزلا ترقأ اذإ اهنأ الإ ٠ نالطبي

 لوخدلا اذكو « حيحص اهرارقإف « اهيلع قحلا ذإ ؛ هقبسب تّرقأ يذلا دقعلا ررقي

۳۳۸ 



 رباج ثيدح ۔ ۹ حاكنلا باتك ۔۸

  0 eاا بكرا لسا 0

 هاور . (ٌرهاع وهف هلْمَأ وأ لاو نذإ رْيَعِب جور  Eاو ا

 ا ںی سل ےس

 . َناَبح نبا هححص كل ذكو « ُهَحَّحَّصَو

 ريَغب جور دبع اَمُيأ» : لك هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر رباَج ْنَعَو)

 ١ يذمرتلاو دواد وبأو e هاور) ناز : يأ ((ٌرهاع وهف هلْهأ وا هيلاوم نذإ

 : (ناّبح نبا هححص كلذكو

 قرفف « هنذإ ريغب جوزت هل ادبع دجو هنأو « ًافوقوم رمع نبا ثيدح نم هاورو

 ( . دحل ا هبرضو « هدقع لطبأو « امهنيب

 مكح همكحو « لطاب هكلام نذإ ريغب دبعلا حاكن نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هب قحليو « يرحتلل ًالهاج ناك اذإ دحلا هنع طقسي هنأ الإ ءروهمجلا دنع انزلا

 بسلا

 هدنع حاكنلا نأل ؛ حيحص هكلام نذإ ريغب دبعلا حاكن نأ ىلإ دواد بهذو

 تبشي مل هنأكو « ديسلا نذإ ىلإ رقتفي ال نيعلا ضورف رئاسك وهف « نيع ضرف

 . ثيدحلا هيدل

 ناك ولو « انه انزلا مكح هل نوكي ال لطابلا دقعلا نإ : ىيحي مامإلا لاقو

 . دحل ا اهب أردي ةهبش دقعلا نأل ؛ مرحتلاب ًاملاع

 هذفني ال: ىعفاشلاو :مصانلا لاقف ةد نم ةزاجإلاب هدذقع فني لهو
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 ةريره يبأ ثيدح 4 حاكنلا باتك 6

 . ًارهاع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هامس هنأل ؛ ةزاجإلاب
 دقعلاب لوقي هي يعفاخا نأ الإ 0 ةزاجإلا لصحت مل اذإ دارملا نأب : بيجأو

 ةقيقح نازب و هنأو « رهاعلاك هنأ رهاعلاب دارملاو . الصأ فوقوملا

 :ُهْنَع هللا يضر ةريرش يبأ نَعَو 4
 ت «اًهتلاخو ةأرَمْلا َنْيَب الو  اهتَمَعو ةأْرَمْلا ن

 : (عمجُي ال» : لاق و هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 E يا وهف ةيفان ال و لوهجملل ينبملا عراضملا ظفلب
 ةأرَملا نيت) عمجي نأ هاي هللا لوسر ىهن : ظفلب «حيحصلا» تاياور ىدحإ

 : (هيلع قفتم . «اهتلاخو ةأرملا َنْيِب الو  اهتَمعو

 . ركذ نم نيب عمجلا ميرحت ىلع ليلد هيف

 ال نيتفملا نم هيقل نم لوق وهو « ركذ نم نيب عمجلا مرحي : يعفاشلا لاق

 ًاقالتخخا كلذ عنم يف ملعأ تسل : رذنملا نبا لاقو « يذمرتلا لاق هلثمو
 . جراوخلا نم ةقرف زاوح لاب لاق اغإو « مويلا

 . يوونلاو يبطرقلاو مزح نباو ربلا دبع نبا اضيأ عامجإلا لقنو
 ءارو ام قا ىلاعت هلوق مومع صصخ ثيدحلا اذه نأ ىفخي الو

 [؟4 : ءاسنلا] «مكلذ

 مومع ميدقت مهلوصأ نال ؛ ركذ نم نيب عمجلا اوزوجي نأ ةيفنحلا مزليو : ليق

57 : 
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 سابع نباو نامثع اثيدح ۹۳۲و ۱ حاكتلا باتك ۔ ۸

 ثيدح هنأب «ةيادهلا» بحاص باجأ هنأ الإ« داحآلا رابخأ ىلع ساتكلا

 دادتعالا مدعو « ةمألا نم عامجإلا عم اميس يعطقلا مكح هل روهشملاو « روهشم

 . فلاخن اب

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَع ُهَللا يضر َناَمثَع ّْنَعَو ۱

 الو» : هل ةياور يفو : ملسم هور . (حكنُي الو( مرحلا حكني ال س

 الوز : نابح نبا داز « «بطختي
 هلع تطخ

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نامثع نعو) ظ

 : ((حكتُي الو : ُمِرْحُملا) حكن نم ةعراضملا فرح حتفب : (حكني ال : ملسو

 الو») نامثع نع ملسمل : يأ : (هل ةياور يفو <« ملسم هاور) حكنأ نم همضب

 هلع اط الوز ناخ نبا داز) هريغل وأ هسفنل : يأ : («بطخي

 ال هنأ دارملاو « «هيلع بطخي الو» : هلوق الإ« جحلا باتك يف كلذ مدقتو

 . هتيلو هنم دحأ بطخي

 م قي هللا لوسر جۇرت : لاق اًمُهْنَع هللا يضر ساّبَع نْبا نَعَو 0
 و وي ي سار

 لا هللا لوسر جوزت : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : هريغل سابع نبأ ةفلاخن « مالكلا هيف سانلا كاد دخلا

 اهجوزت هنأ ةياورلا نكل « مكحلا اذه ىف راثآلا تفلتخا : ربلا دبع نبا لاق

۳٤١ 



 ةبقعو ةنوميم اثيدح 9484و ۳ حاكنلا باتک 7

 نكل « دانسإلا حيحص سابع نبا ثيدحو « ىتش قرط نم تءاج لالح وهو
 . ةعامجلا ىلإ مهولا نم برقأ دحاولا ىلإ مهولا

 ثيدحو « امهريغ نم ةجحلا بلطتف « اضراعتي نأ نيربخلا لاوحأ لقأف
 ىهتنا . دمتعملا وهف « مرحلا حاكن عنم يف حيحص نامثع

 نبا ثيدح عفدي ءيش يب : لوقي روث ابأ نإ : دمحأل تلق : مرثألا لاقو

 نبا مهو : e لاق ؟ هتحص عم : يأ - سابع
 . لالح وهو ينجوزت : لوقت ةنوميمو « سابع

 OST لوقب ديري
 . لالح وهو اهجوزت لي يبنلا نأ : يبو اح اوا
 دضعو : (لالح وهو اهجوزت #8 يبنلا نأ : اهسفن ةنوميم نع ملسلو)

 . مرحم وهو : ىنعم نأب سابع نبا ثيدح لرو دقو  نامثع ثيدح اهثيدح
 يف نابح نبا ليوأتلا اذهب مزج ؛ ؛ مرحلا رهشألا يف وأ . مرحلا يف ة لخاد : يأ

 مالكلا مدقت دقو . ثيداحألا ظافلأ هيلع دعاست ال ديعب ليوأت وهو « (هحيحص»

 . جحلا يف اذه يف

 نإ : قلك هللا لوُسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر رماع نب ةَّبقُع نَعَو - ۳٤
 . هْيَلَع قف جيلا هب ملتا ام« هب یفوُب ذآ طورشلا قحا

 ص
 © ر رس

 ىف

  EE eهاك هللا هيون لاق : لاق هنع هلا :

 رو
 ةقع

 ےس
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 قيضأ 5 05 هرمأ نأل ؛ : حاكتلا طورش ءاقولاب طورشلا
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 .اهب ءافولا نيعتي ي حاكنلا دقع ىف ةروكذملا طورشلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لالحتسا نأل ؛ ةأرملل طرشلا ناك ثيح « الام وأ اضرغ طرشلا ناك ءاوسو

 . اهريغل هاضرت وأ اهب قلعتي اميف نوكي امنإ عضبلا
 : لاوقأ ةلأسملا يف ءاملعللو

 . اهيف فلتخم حاكنلا يف طورشلا : يباطخلا لاق

 فرم كاع نم هب ىلاعت هلا رمأ اه وهو اقاقتا هنيءاقولا تحب اب اهتمف

 . ثيدحلا اذه مهضعب لمح هيلعو « ناسحإب حيرست وأ

 . هنع يهنلا نم درو امل ؛ اهتخأ قالطك ًاقافتا هب ىفوي ال ام : اهنمو

 اهلقني الو ىرستي الو « اهيلع جوزتي ال نأ طارتش ذاك ؛ ناد ا

 "'هلزنم ىلإ اهلزنم نم

 اهلو ‹ طرشلا اذه مزلي الو ‹ حيحص دقعلا : ىعفاشلاو كلامو ةفينح ىبأ دنعف : لوقأ» )١(

 دنعو . اهسفن هملست ال نأ تطرش ول امك ناكف « لالحلا مرحي طرش اذه نأل ؛ لثملا رهم

 اذك . «خسفلا يف رايخلا اهلف « كلذ نم ًائيش فلاخ ىتمو « هب ءافولا همزلي حيحص وه : دمحأ

 «نازيملا» باتكو « نمحرلا دبع نب دمحم خيشلل «ةمئألا فالتخاب ةمألا ةمحر» بناتك یف

 : - «جورفلا هب متللحت | ام» : هلوق يف - «قرابملا» يف كلملا نبا لاقو . ينارعشلل

 , اهدلب يف اهب ماقأ نإ فلأ ىلع ةأرما جوزتي نأ لثم ؛ جورفلا اهب لحتسي يتلا طورشلا : يأ»

 يف ةبغرلا ىلإ ةأرملا ىعد ام هيف لخدي هنأ نم حاّرشلا ضعب هلاق امو . اهجرخأ نإ نيفلأ ىلعو
 ‹ هببسب لحتستو جورفلا هب مرحت ام نأل ؛ فيعضف ؛ ىرستي الو اهيلع جوزتي ال نأ لثم ؛ ةيجوزلا

 ةراشإ «طورشلا قحأو» : هلوق يفو . هريغ نود ءافولاب قيلأ نوكي طرشلا نم هب قلعتي امف ؛ رهملا وه

 = . ىهتنا . (هب ءافولا بجي ال حاكنلا قح ىف طورشم لك نأ ىلإ
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 رماع نب ةقما تيد 6 ظ حاكنلا باتك ۔۸

 ل ورا د ام امأو

 . ةعامجو ءاطعو ةيوداهلا لوق وهو

 . ءايلوألا نم هريغ نود بألاب كلذ صتخي : ليقو « هطرش نمل وه : ليقو

 وهف هنع ًاجراخ وأ « رهملا ةلمج نم وهف دقعلا لاح ىف عقو نإ : كلام لاقو

 . هل بهو نمل

 هدج نع هيبأ نع « بيعش نب ورمع ثيدح نم ىئاسنلا هجرخأ ام هليلدو

 ةمصع لبق ةدع وأ ءابح وأ قادص ىلع تحكن ةأرم | ءأ» : ظفلب  هعفري -

 او ب ةيطعا و حاكنلا ةمصع دعب ناك امو ءاهل وهف ؛ حاكنلا

 . «هتخأ وأ هتنبا لجرلا هيلع مركأ

 ىلع لمعلاو لاق مث . ةشئاع نع « ةورع ثيدح نم يذمرتلا هوحن جرخأو

 : لاق ءرمع مهنم « ةباحصلا نم ملعلا لهآ ضعب دنع اذه

 دمحأو يعفاشلا لوقي هبو « مزل ؛ اهجرخي ال نأ طرشب ةأرملا لجرلا جوزت اذإ

 ظ . قاحسإو

 نأ : ةيعفاشلا نع فورعملاو ‹ بيرغ ىعفاشلا نع هلقن نأب بقعت دق هنأ الإ

 هنأ اهجوز ىلع طرتشت ةأرملا نع لكس تلا ني اع ا هغلب هنأ كلام نع «أطوملا» يفو =

 : كلام لاقو . ءاش نإ اهب جرخي : بيسملا نب ديعس لاقف ؟اهدلب نم اهب جرخي ال

 ال نأ  حاكنلا ةدقع دنع طرشلا كلذ ناك نإو  ةأرملل لجرلا طرتشا اذإ هنأ : اندنع رمألاف»
 بجيف ؛ ةقاتع وأ قالطب نيمي كلذ ىف نوكي نأ الإ ؛ ءيشب سيل كلذ نأ  ررستأ الو كيلع حكنأ
 | . ىهتنا . «همزليو هيلع كلذ
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 عوكألا نب ةملس ثيدح حاكنلا باتك 4

 ؛ هدصاقمو هتايضتقم نم نوكت لب « حاكنلا يفانت ال يتلا يه طورشلا نم دارملا

 نم ءيش ىف رصقي ال نأو « ىنكسلاو ةوسكلاو قافنإلاو ةرشعلا نسح طارتشاك

 فرصتت ال نأو « هنذإب الإ جرخت الأ اهيلع هطرشكو . ةقفنو ةمسق نم ؛ اهقح

 ظ . كلذ وحنو « هعاتم يف

 ٠ نآل ؛ هتدئاف اوللق دقف ثيدحلا اهيلع لمحي هنأ اودارأ نإ طورشلا هذه : تلق

 ول« . معن ؟وه امف « كلذ ريغ اودارأ نإو ٠ طرش ىلإ رقتفت :: ال دقعلل ةمزال رومأ هذه

 ءافولا بجي الف ؛ اهيلع ىرستي الو « اهل مسقي ال نأك دقعلا يفاني ام تطرش

 ىف دارملاف . اهطرش هللا طرش قبس : هنع هللا يضر ىلع لاق : يذمرتلا لاق . هب

 . اهلزنم نم اهجرخي ال نأ اهطرش امأف « اهنع ىهنملا ال ةزئاحلا طورشلا ثيدحلا

 هب ءافولا نيعتيف ؛ هنع يهنم ريغ طرش اذهف

 لو هللا َلوُسَر صخر : لاق ةنع هللا يضر عّوكألا نب ةَمَلَس ْنَعَو

 . ملص اَور . اهْنَع ىّ م ماي ئال ةَمْنُمْلا يف ساَطْوأ ماع

 ماع لي هللا لوُسَر صخر : : لاق هلع هللا يضر عوكألا نب ةَملَس َْنَعَو)

 : (ملْسُم ُهاَوَر . اهْنَع ىّ مث ِماَيأ ةئالّن ةعْنُملا يف ساطْؤأ

 دمأب تقؤملا حاكنلا ىه ةيمامإلا بتك يف امك  ةعنملا ةقيقح نأ ملعا

 ءاضقناب حاكنلا عفتريو « موي نيعبرأو ةسمخ ىلإ هتياغو « لوهجم وأ مولعم

 يف رشعو رهشأ ةعبرأبو ٠ ضئاحلا يف نيتضيحبو « ضيحلا ةعطقنملا يف تقؤملا
 . اهجوز اهنع ىفوتملا



 عوكألا نب ةملس ثيدح -6 0000000 حاكنلا باتك_/

 ثراوت الو ةقفن اهل تبثت ثت الو« طورشملا ريغ رهم اهل تبثي ثر ال نأ : همكحو

 . ركذ ام ااا الإ« ةدع الو

 . مهمالك اذه « هببسب ةرهاصملا مرحتو « طرتشي نا الإ تبت هل تبت تك القا

 رمتساو « اهنع ىهن مث ةعتملا يف صخر هِي هنأ دافأ اذه ةملس ثيدحو .

 . فلخلاو فلسلا نم ريهامجلا بهذ اهخسن ىلإو ؛ ةصخرلا تخسنو « ىهنلا

 : نطاوم ةتس يف صيخرتلا دعب اهخسن يور دقو

 ظ . ربيخ ىف : لوألا

 . ءاضقلا ةرمع يف : يناثلا

 .٠ حقفلا ماع : ثلاثلا

 . ساطوأ ماع : عبارلا

 كونا ةو نسفاخلا ظ

 عادولا ةجح ىف : سداسلا

 . ًافالخ اهضعب توبث يف نأ الإ « تدرو ىتلا هذهف

 لبق ةحابم تناكف « نيترم اعقو اهتحابإو اهمرحت نأ باوصلا : يوونلا لاق

 ًاهرحت تمرح مث ساطوأ ماع وهو حتفلا ماع تحيبأ مث < اهيف تمرح مث ربيخ
 ادن

 نم ةعامج ةصخرلا ءاقب ىلإ بهذو . ةمألا رثكأ بهذ ميرحتلا اذه ىلإو
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 لع يح 8 حاكنلا باتك 7

 هنع يور « سابع نبا كئلوأ نمو ؛ خسنلاب مهلوقو مهعوجر يورو « ةباحصلا
 يضر ىلع نّيب : يراخبلا لاق . مرحتلاب لوقلا ىلإ هنع عجر مث « ةصخرلا ءاقب
 . خوسنم هنأ كك لب ىبنلا نع هنع هللا

 لوسر نإ : لاقف بطخ هنأ :  حيحص دانسإب  رمع نع هجام نبا جرخأو

 « نصحم وهو عتتمت ًادحأ ملعأ ال هللاو . اهمرح مث ًاثالث ةعتملا يف انل نذأ هي

 . ةراجحلاب هتمجر الإ

 لوقلاو « يوق هدانسإ . نيحفاسم انك امو « لي هللا لوسر اناهن : رمع نبا لاقو

 : اهخسن اوور اهتحابإل نيوارلا نأل ؛ حيحص ريغ « ينظ اهخسنو يعطق اهتحابإ نأب
 . «حرشلا» يف اذك ؛ نيفرطلا يف ينظ وأ نيفرطلا يف يعطق امإ كلذو

 يف تفلتخا اهنأ الإ « يرحتلاب رابخألا ترتاوت اهنأ : (دهتجملا ةياهن» يفو

 يشاوح» يف اهميرحت ىف لوقلا انطسب دقو . ىهتنا . يرحتلا هيف عقو يذلا تقولا

 . «راهنلا ءوض

 ماَع ةَعُْمْلا نع ليج هللا لوُمر ىهن : لاق ُهنع هللا يضر يلع نَعَو ٣

 لک هللا لوسر ىهن : تا عع

 نع ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ : يراخبلا ىف هظفل : (هيلع قفتم

 : هرخآ ءارلاو هلوأ ةمحعملا ءاخلاب ؛ ؛ ريح نمز ةيلهألا رمحلا نعو <« ةعتملا

 يئاسنلا هجرخا 3 هرخأ كونو هلوأ ةلمهمع : نيدح ماع هأور نم مهو دقو
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 ىلع ثيدح 455 حاكنلا باتك ۔ ۸

 . مهو هنأ ىلع هبنو « ينطقرادلاو

 موحلو ةعتملا : أعم نيرمألاب قلعتم يراخبلا ةياور يف فرظلا نأ رهاظلا مث
 . ةيلهألا رمحلا

 ربيخ ىف : ة ةنييع نب نايفس لوقي ناك هنأ : يديمحلا نع يقهيبلا ىكحو

 رثكأ نكلو . كلذ لمتحم وهو : يقهيبلا لاق . ةعنملاب ال ةيلهألا رمحلاب قلعتي

 . امهب ةقلعت ديفي تاياورلا

 و ا OE سس وح ا بو

 . ةيلهألا رمحلا

 نع ىهن هنأ راثآلا ةاورو ريسلا لهأ نع فرعي ال هنإ : يليهسلا لاق هنأ الإ

 . ريخأتو يدقت عقو هنأ رهظي يذلاو : لاق « ربيخ موي ةعتملا حاكن

 نمر یل نأ : ةلييع نبا: نع رك ىدومسللا نأ ؟ريلا دبع ارك دقو

 ۰ . ربيخ موي ريغ يف ناكف ةعتملا امأو ‹ ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ

 ثيدح ىنعم : نولوقي ملعلا لهآ تعمس : «هحيحص» ىف ةناوع وبأ لاقو

 ىهن امنإو « اهنع تكسف ةعتملا امأو ؛ رمحلا موحل نع ربيخ موي ىهن هنأ : ىلع

 . حتفلا موي اهنع
 موقت الو « ربيخ نمز دعب ةصخرلا توبث تعمس ام ىلع ءالؤهل لماحلاو

 نع لاصفنالا نكمي هنأ الإ  ًاريخأ يهنلا عقو اذإ الإ سابع نبا ىلع ةجحلا ىلعل

 نع يهنلا عوقول ؛ حتفلا موي اهيف ةصخرلا هغلبت مل هنع هللا يضر ًايلع نأب كلذ
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 دوعسم نبا ثيدح ۔_ ۷ حاكنلا باتك 6/ 

 « صيخرتلا تيقوت مهف نكلو حتفلا موي ةصخرلاب فرع ًايلع نأ نكميو . برق
 لصأ ىلع ةيقاب يهف « كلذ يضم دعبو . ةبوزعلا عم ةجاحلا ةدش مايأ وهو

 . سابع نبا ىلع ةجحلا هل موقتف « مدقتملا يرحتلا

 ديري ؛ تايباتكلاب نوعتمتسي اونوكي مل نيملسملا نإ : ميقلا نبا لوق امأو
 باجي دقف « ةعتم حاكن كانه عقي مل ذإ ؛ ربيخ ماع عقي مل يهنلا نأ ىوقيف

 نورهاصي اوناك ربيخ لهأ نإف « تايباتك ريغ تاكرشم كانه نوكي دق هنأب : هنع
 نم جرزخلاو سوألا ءاسن نم كانه ناك هلعلف « مالسإلا لبق جرزخلاو سوألا

 ١ فل هللا لوسَر نعل : لاق ُهْنَع هللا يضر ِدوُعْسَم نبا ِنَعَو د ۳۷

 يلع ْنَع بابلا يفو « هَحَحِصو يذمرتلاو يئاستلاو دمخ ُهاَوَر . هل هل َلّلْماَو
 , ىتاسنلا الإ وتا ُهَجَرْخَأ هنع ىلاعت هللا يضر

 لْلَحُمْلا كلي هللا َلوُسَر نعل : لاق ُهْنَع هللا يضر دوم نبا ِنَعو)

 يلع نع بابلا يفو ‹ هَحَحِصو يذمرتلاو يئاسنلاو N هل َلّلْماَو

 هل للحم او للحلا نعل قي هنأ : ىلع نع : هظفلو : (هنع ىلاعت هللا يضر

 ۰ : (يئاّسَلا الإ ةعبرألا ةَجَرخأ)
Dz © 
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 طرش ىلع < «ديعلا قيفد نب او ناطقلا نبا .دوعسم نبا تیدح ححصو

 . يراخبلا
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 ةريره يبأ ثيدح -6 | حاكنلا باتك ۔۸

 هححصو « فيعض وهو ‹ دلاجم هدانسإ يفف « هنع هللا يضر ىلع ثيدح امأو

 نب ةبقع ثيدح نم مكاحلاو هجام نبا هاورو « يذمرتلا هلعأو « نكسلا نبا

 «؟راعتسملا سيتلاب مكربخأ الأ» : غلي هللا لوسر لاق : لاق : هظفلو ؛ رماع

 . «هل للم او لّلحْما هللا نعل , للحما وهف» : لاق ! هللا لوسر اي ىلب : اولاق

 لعاف ىلع الإ نعللا نوكي ال هنأل ؛ ليلحتلا رحت ىلع ليلد ثيدحلاو
 ناك نإو نعللاو . دقعلا داسف يضتقي يهنلاو ؛ هنع ىهنم مّرحم لكو « مرحلا

 . مكحلا ةلع نوكي نأ حصي فصوب قلع هنكل « لعافلل كلذ

 يرد اا دقعلا يف هل لوقي نأ : اهنم اروص ليلحتلل اوركذو

 . تيقوتلا لجأل ةعتملا حاكن لثم اذهو

 . اهتقلط اهتللحأ اذإ : دقعلا يف لوقي نأ اهنمو

 نوكي الو ‹ ليلحتلا ىلع أطاوتي نأب دقعلا دنع ًارمضم نوكي نأ اهنمو

 . دوصقملا وه مئادلا حاكنلا

 ليل الب فالخ اهضعب يفو ؛ وصلا عيمج دقعلا داسف نعللا لومش رهاظو

 . اهب لغتشي الف ؛ ضهان

 لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبا نَعَو -

 . تاق ةلاجرو + واد وأو دمخ ر (هلثم الإ ُدوُلَجملا يناّزلا

 حكني ال» :

8 

 فلم هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرْيَرُه يبأ ْنَعَو) ٠ حكني الو :

 :(تاقث ةلاتجرو 4 دوا وأو: دّمحأ هور . «ةلثم الإ ُدوُلَجملا ي ىنازلا
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 ةشئاع ثيدح _ ۹ حاكنلا باتک ۸

 فصولا لعلو « هانز رهظ نمب جوزت نأ ةأرملا ىلع مرحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا
 مرحي لجرلا كلذكو ءانزلا هنم رهظ نم قح يف « بلغألا ىلع ءانب دولجاب
 : ىلاعت هلوق قفاوم ثيدحلا اذهو . اهانز رهظ يتلا ةينازلاب جوزتي نأ هيلع

 نم رثكألا ةيآلاو ثيدحلا لمح هنأ الإ ؛ [+ :رونلا] (نينمؤملا ىلع كلذ مّرُحو»
 ال ةينازلاو « هلثم ىف الإ دولجا ينازلا بغري ال : حكني ال ىنعم نأ ىلع ءاملعلا

 . امهولوأت اذكه ؛ رهاعلا ريغ حاكن يف بغرت

 درجم نع رابخإلا ال « كلذ نع ىهنلا ةيآلاو ثيدحلا هيلع لدي يذلاو
 : هلوق نم حرصأ الو « ةينازلا فيفعلاو ‹ ةفيفعلا ينازلا حاكن مرحي هنأو « ةبغرلا

 الإو ؛ ةانزب اوسيل مه نيذلا « ناميإلا يلماك : يأ ؛ 4نينمؤملا ىلع كلذ مرحو#

 . رثكألا دنع ناميإلا ىمسم نم جرخي ال ينازلا نإف

 الخ هَتأارما لجر قلط : تلاق اَهْنَع هللا يضر ةشئ ةشئاع نعو 8

 ءاهجوزتي ْنَأ لوألا اَهُجْوَر َداَرَأَف ء اهب لْخْدَي نأ لبق اهقلط مث . َّلُجَر اهجوزتف
 قودي ىّتح ءال» : لاق ؟كلذ ْنَع مُلسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لأسف

 . ملف ظفللاو « هّيَلَع َقفَتُم . «لوألا قاذ ام اَهتلْيَسُع نم نم ٌرخآلا

 اَهَجَصَرَتف  ًاثالن هتأرما لجر َقلَط : تلاق اَهْنَع هللا يضر ةشئاع ْنَعَو)

 لأسف ء اهجّرزتي ْنَأ لوألا اَهُجْوَر َداَرأَف ء اهب َلُحْدَي نأ لبق اًهَقَلط مث « لُجَر
 قودي ىح «ال» : َلاَقَق ؟كلذ ْنَع مُلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هن: ار لا وا فلاوو, نبع رخص" (اهتلّيَسُع نم ُرخآلا
 ش (ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . «لّوألا قاذ ام) ثنؤيو ركذي
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 ةشئاع ثيدح 4 حاكنلا باتك ۔۸

 الإ نوكي ال ليلحتلا نأو « ىنملا لازنإ : ليقف « ةليسعلاب دارملا ىف فلتخا

 . قادصلا بجويو « حلا بجوي ام هنم يفكيو « ةأرملا جرف ىف لجرلا

 لصحت ىتلا « عامجلا ةوالح : ةليسعلا ىنعم نأ باوصلا : يرهزألا لاقو

 ةا ءيش لك يمست برعلاو « عامجلا ةذل ةليسعلا : ديبع وبأ لاقو

 ( .: لمتحم ثيدحلاو « السع

 نبا لاقف ‹ حيحصلا دقعلاب ليلحتلا لصحي هنإ : بيسملا نب ديعس لوق امأو

 ذخأف ثيدحلا هغلبي مل هلعلو « جراوخلا الإ هيلع هقفاو ًادحأ ملعن ال : رذنملا

 . نآرقلا رهاظب

 ىف ىكلاملا باهولا دبع هعبتو « «نآرقلا ىناعم» ىف ساحنلا رفعج وبأ هلقن

 . دواد نع بيسملا نبا لوق لثم يزوجلا نبا ىكح دقو « «ةلاسرلا حرشا

o 



 رمع نبأ ثيدح 2. رايخلاو ةءافكلا باپ ۔ ۱ حاكنلا باتک ۔ ۸

 جدر لحي كاف ٤ ةربتعم نیا يف ةءافكلاو « ةلئامملا را ءاهحلا

 يعل نام لاسر ل منعا يضر رت نا و: 6
 ع 0 2

 الإ ؛ ضْمَب ءاقكأ ْمُهْضْعَب يلاوملاو ؛ ضخ ءافكأ مُهضعب نعل ا مّلسو هلآو

 وُبأ ركنا مسيل وار هدانسإ يفو « مكاحلا ٠ هاور . (اماجح وأ . ًاكئاح

 . عطقنم دنسب لج نب ذاَعُم ْنَعِراَرَبْلا دنع دهاش هلو اح

 هلآو هيلع هلا ىّلص هللا وسر لاق: لاق امهنع هللا يضر َرَمُع نا نَع)

 الإ ؛ ضْعَب ءافكأ ْمُهَّضْعَب يلاوملاو رضب َفْحأ ْمُهُضعب برع لس

 5 مسي مل وار هدانسإ يفو . مكاحلا ه اور . (ًاماَجَح وأ , ًاكئاح

 . (عطقنم دنسب لج نب ذاَعُم ْنَِراَرَبْلا دنع دهاش هلو متاح

 هل لقا ال ينك ذه: : لاقف « هابأ ثيدحلا اذه نع متاح ىب أ نبا لأسو

 ١ (ديهمتتلا» يف ربلا دبع نبا هاورو . لطاب : رخآ عضوم يف لاقو

 ‹ يوارلا ديبع نب ماشه هب ثدحو ‹ حصي ال : «للعلا» يف ينطقرادلا لاق

 . هب اوّمهو نوغابدلا هيلع عمتجاف ؛ «اغابد وأ» : «اماجح وأ» : دعب هيف دازف

 . ةيهاو اهلك قرط هلو , عوضوم ركنم اذه : ربلا دبع نبا لاق

 يلاوملا نأو « ضعبل مهضعب ةءافكلا يف ءاوس برعلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . مهل ءافكأ اوسيل

۲ 



 ا ا ا و ا ا ا ا و ل رمع نبا ثيدح ٠ رايخلاو ةءافكلا باب-١ ٠ حاكنلا باتك ۔۸

 وه ىوقي يذلاو « ًاريثك ًافالتخا ةءافكلا نم ربتعملا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 نيريس نباو دوعسم نباو رمع نع ىوريو . كلامو يلع نب ديز هيلإ بهذ ام
 : ىلاعت هلوقل ؛ نيدلا ربتعملا نأ : رصانلا يلوق دحأ وهو ؛ زيزعلا دبع نب رمعو

 دلو مهلك سانلا» : ثيدحلو < [1؟ : تارجحلا] «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 ‹ ةريره نب ثيدح نم دعس نبأ هجرخأ .(«بارت نم مدآو» :همامتو؛ (مدأ

 دحأ ىلع دحأل لضف ال ء طشملا نانسأك سانلاو» «مهلك» : ظفل هيف سيلو

 . دعس نب لهس ثيدح ظفل نم بيرق ظفلب لال نبا هجرخأ . «ىوقتلاب الإ

 : نيدلا يف ءافكألا باب : لاق ثيح لوقلا اذه ةرصن ىلإ يراخخبلا راشأو
 نم طبنتساف « [04 :ناقرفلا] «أرشب ءاملا نم قلخ يذلا وهو# : ىلاعت هلوقو
 ةنباب ملاس نم ةفيذح يبأ حاكنإب هفدرأ مث « مدآ ينب نيب ةاواسملا ةميركلا ةيآلا
 دقو .راصنألا نم ةأرمال ىلوم ملاسو ؛ ةعيبر نب ةبتع نب ديلولا تنب دنه هيخأ

 ةكم حتف موي يلب يبنلا بطخ دقو « «نيدلا تاذب كيلعف» : ثيدح مدقت
 ةيلهاجلا  اهرسكو ةلمهملا مضب  َةَّّبُع مكنع بهذأ يذلا هلل دمحلا» :لاقف
 رجافو « هللا ىلع يرك يقت نمؤم : نالجر سانلا اغنإ ! سانلا اهيأ اي « اهربكتو
 مركأ نوكي نأ هرس نم» : لي لاقو ٠ ةيالاأرق مث ( هللا ىلع نيه يقش

 . «هللا قتيلف سانلا

 فيكف « اهربكتو ةيلهاجلا ةيبع نم باسنألا ىلإ تافتلالا هدي لعجف

 ؟ًايعرش ًامكح اهيلع ينبيو نمؤملا اهربتعي

 اهنم ركذ مث« سانلا اهكرتي ال ةيلهاجلا رومأ نم عبرأ» : ثيدحلا يفو

ot 



 سيق تنب ةمطاف ثيدح 44١  رايخلاو ةءافكلا باب - ١ حاكنلا باتك ۔۸

 سابع نبا ثيدح نم ريرج نبا هجرخأ « «باسنألاب رخفلا
 كاك رمأ دقو . اهب عفرتلا ىلإ تافتلالا مذ يف ريثك ءيش ثيداحألا يفو

 هبنف « «نيملسملا نم ؤرما وه امنإ) : لاقو « ماجحلا دنه يبأ حاكنإب ةضايب ىنب

 . مالسإلا فصو ىف قافتالا وهو « مهتاواسمل يضتقملا هجولا ىلع

 ارا را رح يعول ا يل سر يبطل

 مهماظعتساو ءايلوألا ءايربكل ؛ حاكنلا تانمؤلا تمرح مك هللا الإ هلإ الو

 .ءايربكلا هارو ئرهلا ُهَنَلَو طرش نيم كيلإ ارت انإ ههللا ! مهسا

 لوقل ؛ حاكنلا نم نهل هللا لحأ ام نميلا ةهج يف تايمطافلا تعنم دقلو

 ريغ نم يمطاف نم الإ ةيمطافلا حاكن مرحي هنإ : ةيوداهلا بهذم لهأ ضعب

 نم هتانب جوز لب ؛ مالسلا هيلع يداهلا بهذملا مامإل ابهذم سيلو « هوركذ ليلد
 . نييربطلا

 تيب مهعبتو « ناميلس نب دمحأ مامإلا مايأ يف هدعب نم لوقلا اذه أشن اغنإو

 . مهلثم نم الإ نييمطافلا ىلع مهفئارش مرحت : لاحلا ناسلب اولاقف ء اهتساير

 اق انا تينا ل ويتم ناک الو.« ىده لوو ولف ريغ نم للا لكو
 : هل لد امك ؛ رثملا ديس نع

  - 144١يلا اَهْنَع هللا يضر سيف تْنب ةّمطاف نعو 1

 أ يحكنا» ٠ ملسُم هاَور .

 : اَْنَع هللا يضر سيق تنب ةّمطاَف نعو)
 . (ملسم هور ٠ ا

 الاف

۳٥۵٥ 



 ةريره يبأ ثيدح _- ۲ رايخلاو ةءافكلا باب ١ حاكنلا باتك ۔ ۸

 ‹ لوألا تارجاهملا نم يهو « سيق نب كاحضلا تخأ « ةيرهف ةيشرق ةمطافو

 وبأ اهقلط نأ دعب لي هللا لوسر ىلإ تءاج « لامكو لضفو لامج تاذ تناك

 بأ نب یاسا ا ایم ديفا هديب ةريغملا نب صفح نب ورمع

 هاصع عضي الف « مهج وبأ اّمأ» : غلي هللا لوسر لاقف « اهابطخ مهج ابأو نايفس

 . ديز نب ةماسأ يحكنا . هل لام ال كولعصف « ةيواعم اًمأو , هقتاع نع

 قلع هاف وا ةر لهو «ةالوم نبا ةالرم ةماسأ ءاكنب ھا تیک
 . هقح طاقسإ اهئايلوأ نم دحأ نم بلط هنأ ملعأ الو « ركذ نم اهئافكأ

 : لوكا دلا كحق ناي دعب تدخلا هدر ناخ كنصلا اكو

 : هلوق كلذل دروأ امك « نيدلا ريغب ةءافكلا يف ةربع ال هنأ ىلإ ةراشإلل

 مَلسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبنلا نأ : هلع هللا يضر ةرْيرُه يبأ نعو - 47
 وا اور. افا تاكو «هبلإ اوُحكنأو دنه ابأ اوخكنا ! ةضاّيَب ينب اي» : لاق

 . دیج دنسب م دواد
 ت

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا لص. وبلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يب نعو)

 ةللو يبنلا مجح يذلا وهو «راسي : همسا : (دنه ابأ اوُحكْنا ! ةضاّيَب ينب اي»

 مكاحلاو دواد وبأ ار ناجح ناكو . «هيلإ اوُحكنأو) ةضايب ينبل ىلوم ناكو

0 
 تنب ةلاه حكن ًالالب نأ حص دقو . باسنألا ةءافك رابتعا مدع ةلدأ نم وهف

 ةصفح هتنبا باطخلا نب رمع ضرعو « فوع نب نمحرلا دبع تخأ « فوع
 . يسرافلا ناملس ىلع

 "هك



 ةشئاع ثيدح _ 44+ رايخلاو ةءافكلا باب ١ حاكنلا باتك ۔۸

 ےس را

 نيح اًهِجْوَز ىلع ةريرب تَرّيخ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 4۳

 : ادع ناك اهجوز نأ : اهنع ٍملْسْلو « ليوط ثيدح يف « يلع فتم تَقَتَع

 هللا يضر سابع نبا نَع حصو «تَبْنأ لوألا ارح ناک : اهنع ةياور يفو

 عامر

 . ادع ناك هنأ يراَخُبلا دْنع هلع

 نيح اَهِجْوَز ىلع ةريرب ترّيخ : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 اده ناك اھو اهنع ملل « ليوط ثيدح يف « هيلع قفتم تقع

 ؛ًادْبَع ناك هنأ يراخبلا مزج هنأل : (تَبْنَأ لوألا . ارح ناك : اهنع ةياور يفو

 ناك هنأ : يراَخُبْلا دلع ُهْنَع هللا يضر ساّبَع نبا نع حَصَو) : لاق اذلو

 . حصأ وهف « هوأر ايش ةنيدملا ءاملع ىور اذإو « ةنيدملا ادارو ادع

 ادبع ناك ةريرب جوز نإ : ظفلب سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو
 . دتعت نأ اهرمأو هلي ىبنلا اهرّيخف « ًاثيغم ىمسي « دوسأ

 . ةريرب جوز : ينعي ؛ نالف ينب دبع ثيغم كاذ : سابع نبا نع يراخبلا يفو

 . ثيغم : هل لاقي دوسأ ًادبع ةريرب جوز ناك : يراخبلا دنع ىرخأ يفو

 : اذيغ ناك هنأ : ةشئاع نع ةورع نع ةياورلا فلتخت مل : ينطقرادلا لاق

 ةشئاع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج لاق اذكو

aoلاق وم نلزق  E EEتريخأت» ذيع ناك  

 ةرثكو ةّوق ًادبع هنوك ناحجر حصف « ًادبع ناك هنأب ةصقلا  ةبحاص يهو -

 . اظفحو

 ؟ هاب



 ةشئاع ثيدح 457 رايخلاو ةءافكلا باب ١ حاكنلا باتك /

 ناك اذإ اهجوز يف اهقتع دعب « ةقتعملل رايخلا توبث ىلع ليلد ثيدحلاو

 . عامجإ وهو « ًادبع

EEE.وعود راش ايت ميشال  egal 

 يف ةرحلل دبعلا نم ةأفاكملا مدع وه « ًادبع ناك اذإ «رايخلا توبث يف ةلعلا نآل ظ

 وأ ‹ هتمصع ىف ءاقبلا نم رايخلا اهل تبث : تقتع اذإف ؛ ماكحألا نم ريثك

 رايخالا لع نم نكت م يع دفا تقر يف اهنا ٠ ةر

 0 ناك نإو «رايخلا اهل تبثي هنأ ىلإ نورخخأو يبعشلاو ةيوداهلا تبهذو

 ةياور اهنأب نولوألا هّدرو « ارح ناك ةريرب جوز نأ : ةياور يف درو دق هنأب اوجتحاو
 . اهب لمعي ال ةحوجرم

 نإو ء اهجوزي اهديس نإف ؛ رايتخا اهل نكي مل اهجيوزت دنع اهنألو : اولاق
 . كلذ لبق نكي مل لاح اهل ددجت تقتعأ اذإف ؛ تهرك

 ركذ مث , امهفعضو نيذخأم ركذو « ذخأم ةثالث اهرييخت يف : ميقلا نبا لاق

 ناك ثيح كلملا مكحب اهيلع دقع ديسلا نأ : هقيقحتو ؛ اهحجرأ وهو « ثلاثلا

 اذهو . قتعملل عفانملاو ةبقرلا كيلمت يضتقي قتعلاو ‹ اهعفانمو اهتبقرل كلام

 نمو « اهعفانمو اهعضب تكلم اهتبقر تكلم اذإف ؛ هتمكحو قتعلا دوصقم

 : نيرمألا نيب عراشلا اهريخف ؛ اهرايتخاب الإ اهيلع كل الف ؛ عضبلا عفانم اهتلمج
 : ةريرب ثيدح قرط ضعب ىف ءاج دقو « هنم خسفلا وأ « جوزلا تحت ءاقبلا

 . يراتخاف كسفن تكلم

0۸ 



 ةشئاع ثيدح 1 رايخلاو ةءافكلا باب ١ حاكنلا باتك ۔ ۸

 ةراشإ وهف « اهسفنل اهكلم ىلع رايتخالا وهو « مكحلا قيلعت نم وهو : تلق

 . رح تحت تناك نإو رايخلا توبث ىضتقي اذهو « رييختلا ةلع ىلإ

 : ثيدحلا ىف هلوق هل لدي امك « معن : ليق ؟رايتخالا ظفلب خسفلا عقي لهو

 . خسفلا ظفل نم دب ال : ليقو

 . هتقراف أشت نإ ؛ اهأطي مل ام رايخلاب يهف ةمألا تقتع اذإ» : ولج هنع دمحأ

 رايخ الف ؛ كئطو تإ)» : ظفلب ينطقرادلا هجرخأو « «اهل رايخ الف « اهئطو تإو

 عنام ءطولا نأ لدف « «كل رايخ الف ؛ كبراق نإ» : ظفلب دواد وبأ هجرخأو «كل

 . ةلبانحلا بهذ هيلإو رايخلا نم

 يف مهبتك نم عضاوم يف ءاملعلا هركذ دق ؛ ليلج ثيدحلا اذه نأ ملعاو

 لاطأو « عيبلا يف يراخبلا هركذو « حاكنلا يفو « عيبلا يفو « قتعلا ىفو « ةاكزلا

 نيرشعو نيتنثاو ةئام تغلب ىتح « دئاوفلا نم هنم جرختسا ام ةدع يف فنصملا

 . هددصب نحن يذلا بابلاب قلعت هل ام ركذنف ؛ ةدئاف

 ال ةجوزملا ةمألا عيب نأو ءرخآلا نود نيقيقرلا نيجوزلا دحأ عيب زاوج : اهنم

 . ًاخسف الو « ًاقالط نوكي ال اهقتع نأو « ًاقالط نوكي

 ىف ةربتعم ةءافكلا نأو « قرلا نم هتبقر كاكف ىف ىعسي نأ قيقرلل نأو

 ا

۳0۹ 



 ىمليدلا زوريف ثيدح 4 رايخلاو ةءافكلا باب ١  حاكنلا باتك 6

 امك ا ااف شر ایی يبس ىلإ تد لآ یف راع ا دق لف
 ركذ امو « اهل يلو ال يتلا ةأرملا اضرب طقسي اهرابتعا نأو « اذه متي الف ؛ تفرع

 طرفل هعمد ردحتي ةنيدملا ككس ىف اهعبتي ناك اهجوز نأ : ةريرب ةصق يف

 ناك نم رذعي هنأو « ءايحلا بهذي بحلا نأ هنم ذخؤيف : اولاق ! اهل هتبحم

 دجولا مهل لصح اذإ هللا يف ةبحلا لهأ رذعيف « هنم رايتخا ريغب ناك اذإ « كلذك

 لصحي ال ام مهنم رفتغي ثيح « مهلاوحأ ىلإ ةراشإلا هنم نومهفي ام عامس دنع

 . هوحنو صقرلاك رايتخا نع

 ًاقوش يكبي هللا بحمف ؛ هبحم قارف نم ىكب ةريرب جوز نأ ىفخي ال : تلق

  نآرقلا عامس دنع يكبي هي هللا لوسر ناك امك  هطخس نم ًافوخو هئاقل ىلإ

 لهأ نأشف « قيفصتلاو صقرلا اًمأو ؛ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأ كلذكو

 يذلا ذخأملا اذهل بجعاف « هاشخيو هللا بحي نم نأش ال « ةعالخلاو قسفلا

 , هانركذ ام ريغ هيف درس مث « «حتفلا» يف فنصملا هركذو ! ثيدحلا نم هوذخأ

 لثمب قيلي ال « فلكتو ءافخ اهضعب يفو « هانفصو يذلا ددعلا ىلإ هدئاوف غلبأو

 . ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر مالك

 : لاق هنع هللا يضر هيبأ ْنَع َيِمَلْيَدلا َروُرْيَف نب كاحّضلا نعو - 4
 قّلط» : لك هللا لوئسر لاقف « ناتخأ يتحتو تْمَلْسَأ ينإ ! هللا لور اي : تلق

 ناّبح نبا ُهَحَحَّصَو , يئاسنلا الإ ةعبزألاو .e «تْفش امُهَتَيأ

 . يراخبلا هلعأو , يقهيبلاو ينطقرادلاو

 ءافلا حتفب : (زوريف نبا) هيبأ نع ىور فورعم يعبات : (كاحضلا نعو)

۳۹۰ 



 هللا دبع وبأ وه « ياز هرخآو واولا نوكسو ءارلا مضو ةيتحتتلا ةانثملا نوكسو

 سرف نم سراف ءانبأ نم وهو « رّيمح هلوزنل ؛ يريمحلا : لاقيو : (يمليدلا)

 لتق يذلا وهو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو نم ناك « ءاعنص
 هلتق نيح ىتأو « ةرشع ىدحإ ةنس يف ةوبنلا ىعدا يذلا باذكلا يسنعلا

 نع) رهشأ ةعبرأ هلتقو هروهظ نيب ناكو « هتوم ضرم ضيرم وهو « وب يبنلا
 «ناتخأ يتحتو تملسأ ينإ ! هللا لوسر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر هيبأ

 الإ ةعبرألاو دمحأ هاور . «تئش مهني ّقَلَط» : للك هللا لوسرلاقف

 هنأب : (يراخبلا هلعأو ‹ يقهيبلاو ينطقرادلاو نابح نبا هححصو . يئاسنلا

 نوكسو ميلا حتفب - يناشْيجلا بهو وبأ هنع هاورو « هيبأ نع كاحضلا هاور
 مهضعب عامس فرعن ال : يراخبلا لاق ؛ نونف ةمجعملا نيشلاو ةيتحتلا ةانثملا

 صعب نم

 , مالسإلا حاكن تفلاخ نإو «رافكلا ةحكنأ رابتعا ىلع ليلد ثيدحلاو

 مالسإلا دعب ىقبي هنأو « مالسإلا دعب قالطب الإ جوزلا نم ةأرملا جرخت ال اهنأو

 . دوادو يعفاشلاو دمحأو كلام بهذم اذهو , دقع ديدجت الب

 اذه اولوأتو « مالسإلا قفاو ام الإ هنم رقي ال هنأ ةيفنحلاو ةيوداهلا دنعو

 هدنع تيقب ىتلا ىرخألا تحخألا كاسمإو « لازتعالا قالطلاب دارملا نأب ثيدحلا

 . ديدج دقعب

 يف لخد نم لكي هللا لوسر بطاخي فيكو « فسعتم ليوأت هنأ ىفخي الو

 : هلوق اذه لثم اولوأت كلذكو !؟اذه لثمب ماكحألا فرعي ملو « مالسإلا
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 رمع نبا ثيدح ۔ ٥ رايخلاو ةءافكلا باب-١ ش حاكنلا باتك 6
 سس ا

 هلو ملسأ ةَمَلَس َنْب نالْيَغ ن نأ : هلع هللا يضَر هيبأ ْنَع ملاَس نععو 44ه م6
 م اعبزأ نهم ريخي نأ وو يبتلا هما ءم شلاق قولن رش

 . َةَعْرُر وبأو يراحبلا ُهْلَغَأَو مكاحلاو نابح نبا هَحَحَصَو ‹ يذمرتلاو

 هلك ىبنلا هرمأف ‹ هعم نملسأف « ةوسن رشع هلو ملسأ) رمع ةفالخ يف تامو

 . مكاحلاو نابح نبا هححصو « يذمرتلاو محا ءار اعيرأ نهم رت لا

 . (ةعرز وبأو يراخبلا هلعأو

 اوهر يدل ااو نرالا نا ىلا لا

 . ثيدحلا ىلع مالكلا «صيخلتلا» ىف فنصملا لاطأو ظ

 هقايس بقع لاق . «داشرإلا» يف ريثك نبا مالک ةدافإ نسحأو هنم رصخأو ظ

 + ادع رب دمحأو يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ نامامإلا هاور : هل

 يذمرتلا نأ الإ « نيخيشلا طرش ىلع هلاجر دانسإلا اذهو ؛ هجام نباو يذمرتلاو

 ىور ام حيحصلاو « ظوفحم ريغ ثيدح اذه : لوقي يراخبلا تعمس : لوقي

 نأ : يفقثلا بيعش نب دمحم نع تثدح : لاق يرهزلا نع هريغو بيعش
010 

 فيقث الجر نأ : هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدح امنإو : يراخبلا لاق

 فريدا ا نفعنا عل رع هل لاف ا قلظ
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 رمع نبا ثيدح - ٥ رايخلاو ةءافكلا باب ١ حاكنلا باتک ۔ ۸
 س

 نيب ثيدحلا اذهل هتياور يف دمحأ مامإلا عمج دق : تلق : ريثك نبا لاق

 ةناور فاسو« اضاف قابلا هكدا سيلف تلا اهب نقدا نيذه

 دمحأ نع مرثألا هلقن ام ريثك نبا ىلع دري هنأ الإ« تاقث لاجرب « هل يئاسنلا

 . هيلع لمعلاو « حيحص ريغ ثيدحلا اذه : لاق هنأ

 . اذه لوأت كلذ لوأت نمو ‹ كاحضلا ثيدح هيلع لد ام ىلع ليلد وهو

 راتخا هنأ كلذو « هءاسن فيقث نم لجر قيلطت ةصق ىلإ ةراشإ تقبس : ةدئاف

 رمع كلذ غلب املف « هينب نيب هلام مسقو هءاسن قلط رمع دهع ىف ناك املف « ًاعبرأ

 . كسفن يف هفذقف كتو عمس « عمسلا نم قرتسي امم ناطيشلا نظأل ىنإ : لاق

 وأ ‹ كلام نعجرتلو « كءاسن نعجارتل : هللا ماو ! ًاليلق الإ ثكمت ال كنأ كملعأو

 . ثيدحلا . . . لاغر يبأ ربق مجر امك مجريلف كربقب نرمآلو « كنم نهئروأل

 . ناليع وه لب ! مهو وهو « ناليغ نبا : «طيسولا» يف عقوو

 نيعلاب ؛ ناليع نبا : «بجاحلا نبارصتخم» يف حقو ناك هنم دشأو

 ظ 0

 هرمأف ؛ ةوسن نامث هدنعو ملسأ ثراحلا نب سيق نأ : «دواد يبأ ننس يفو

 . ًاعبرأ راتخي نأ وَ ىبنلا

 يتحتو تملسأ : لاق هنأ ةيواعم نب لفون نع يقهيبلاو يعفاشلا ىورو

 ؛ ةدحاو قراف» : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تلأسف ؛ ةوسن سمح

 . اهتقرافف  ةنس نيتس نم رقاع « يدنع ٌنهمّدقأ ىلإ تدمعف « «اعبرأ كسمأو

 نصير



 سابع نبا ثيدح 5 رايخلاو ةءافكلا باب ۔ | حاكنلا باتك ۸

 يف نيتسو مالسإلا يف نيتس ؛ ةنس نيرشعو ةئام ةيواعم نب لفون شاعو
 ياهلا

 دق ناطيشلا نأو « ثيروتلا عنمل ةليحلا لاطبإ ىلع لدي ام رمع مالك يفو
 ةبوقع ربقلا مجري هنأو « هلاوحأ نم عمسلا نم هقرتسي ام دبعلا بلق يف فذقي

 ا

 es aa "خار ًاحاكت ندب ملو ء لوألا

 . مكاحلاو دمحأ

 مسو هلآو هيلع هللا ىلص يبا در : لاق امنع هللا يضر ساّبَع نبا ِنَعَو)
 ملو « لّوألا حاكتلاب نينس تس دعب عيبرلا نب : صاَعْلا يبأ ىلَع بْ هنا

eeاًحاكن  SSمكاحلاو و ية م يئاسنلا الإ ةعبذألاو ) . 

 اهمالسإ ناك : دمحأل ظفل يفو « سأب هدانسإب سيلو « نسح : يذمرتلا لاق

 رئاس عم تملسأ يهف الإو , اهترجه اهمالسإب ىنعو « نينس تسب همالسإ لبث

 « ليلقب ردب ةعقو دعب اهترجه تناكو « هللا هثعب ذنم نملسأ نهو ؛ د

 هلو هترجه نم ةيناثلا ةنسلا نم ناضمر يف تناك ردب ةعقوو

 دعب اهثكم نوكيف ؛ اهنم ةدعقلا يذ نم تس ةنس ةيبيدحلا ىف رافكلا ىلع

 . نيتنس دعب هيلع اهدر : دواد يبأ ةياور يف درو اذهلو ؛ نيتنس نم اوحن كلذ
 . يقهيبلا ركب وبأ كلذ ررق اذكهو
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 سابع نبا ثيدح -5 رايخلاو ةءافكلا بابد١ حاكنلا باتك 7

 دعب هيلع اهدر فيك هنأ ىلإ ريشي « ثيدحلا اذه هجو فرعي ال : يذمرتلا لاق

 ا هله ايتام ا ا عسا كالت دا نفسكم

 . اهمالسإ نع همالسإ رخأت اذإ رفاكلا تحت ةملسملا ريرقت ىلإ دحأ بهذي ملو
 . هزوج رهاظلا لهأ ضعب نأ ىلإ راشأو « ربلا دبع نبا كلذ ىف عامجإلا لقن

 يبأ نبا هجرخأ ؛ يعخنلاو ىلع نع هيف فالخلا توبثب بقعتو « عامجإلاب رو

 يف لاق هنأ ىلع نع ىورف « ةفينح ىبأ خيش داّمح ىتفأ هبو «امهنع ةبيش
 . اهترجه راد يف تماد ام اهعضبل كلمأ وه : -امهدحأ ملسي نيرفاكلا نيجوزلا

 .اهرصم نم جرخت مل ام اهب ىلوأ وه : ةياور ىفو

 ىلعامهف ءاهجوز ملسي ملو« تملسأ نإ : هنأ يرهزلا نع ةياور يفو

 . ناطلس امهنيب قرفي مل ام « امهحاكن

 نإف ؛ اهب لوخدم يهو يبرح اهجوزو ةيبرحلا تملسأ نإ : روهمجلا لاقو
 ةقرفلا تعقو « اهتدع ءاضقنا دعب ملسأ نإو « قاب حاكنلاف « ةدعلا يف يهو ملسأ

 امك « ربلا دبع نبا هاعداو « «رحبلا» يف عامجإلا هيلع ىعدا يذلا اذهو « امهنيب

 ظ . تفرع

 دعب كلذو « تضقنا دق نكت مل اهتدع نأب بنيز ثيدح روهمجلا لوأتو

 نأل ؛ رهشأو نيتنس رادقم وهو « رفاكلا تحت ةملسملا ءاقبل يرحتلا ةيآ لوزن

 الك اهدرف , ءاسنلا ضعب عم رخأتي دق ضيحلا

 ءرهم الو« طرش ةدايز ثدحي مل هنأ ؛ لوألا حاكنلاب : هلوقب دارملا : ليقو

 : لاقو ميقلا نبا اذه درو

blzةيضقنم ريغ ةدعلا تناك ال و  . 



 سابع نبا ثيدح 575 رايخلاو ةءافكلا بايد١ حاكنلا باتك ۔٠۸

 هللا ىلص يبنلا ناك الو « ثيداحألا نم ءيش يف ةدعلا رابتعا فرعن ال
 ال مأ اهتدع تضقنا له ؛ ةأرملا لأسي ملسو هلآو هيلع

 الف ؛ ةيعجر ال ةنئاب ةقرف تناكل ؛ ةقرف هدرجمب ناك ول مالسإلا نأ بير الو

 . ريغلل حاكنلا عنم يف اهرثأ امنإو حاكنلا ءاقب يف ةدعلل رثأ

 نكلو ةدعلا يف اهب قحأ نكي مل ؛ امهنيب ةقرفلا زجن دق مالسإلا ناك ولف

 ملسأ نإف ؛ ديوب را ابو ديما يسار حبلا

 . هتجوز ىهف ؛ اهتدع ءاصقنا لبق

 نإف ؛ هترظتنا ؛ تبحأ نإو « تءاش نم حكنت نأ اهلف ؛ اهتدع تضقنا نإو ظ

 . حاكن ديدجت ىلإ ةجاح ريغ نم هتجوز تناك ؛ ملسأ
 نيرمألا دحأ عقاولا ناك لب ؛ ةتبلأ هحاكن مالسإلا دعب دّدج دحأ ملعي الو

 . همالسإ رخأت نإو « هيلع امهؤاقب امإو « هريغ اهحاكنو امهقارتفا امإ

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعي الف ؛ ةدعلا ةاعارمو ةقرفلا زيجنت امأو

 دحأ مالسإ برقو « هدهع يف ملسأ نم ةرثك عم امهنم دحاوب ىضق ملسو
 ظ . هنم هدعبو رخآلا نم نيجوزلا

 : امهحاكن ىلع نيجوزلا ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هرارقإ الولو : لاق
 انلقل ؛ حتفلا نمزو « ةيبيدحلا حلص دعب رخآلا نع امهدحأ مالسإ رخأت نإو

 لح نه ال# : ىلاعت هلوقل ؛ ةدع رابتعا ريغ نم مالسإلاب ةقرفلا ليجعتب

 مصعب اوكسمت الو# : ىلاعت هلوقو « :٠١[ ةنحتملا] *«نهل نولحي مه الو مهل
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 447  رايخلاو ةءافكلا باب - ١ حاكنلا باتك ۔ ۸

 83: يبنلا در : لاق هددَج نع « هيبأ ْنَع بّْيَعش نب ورْمَع نعو - ۷
 ا يدذمرتلا لاق . ٍديدَج حاكنب عيبرلا نب , صاعلا يبأ ىلَع بني هتنبإ

 . بْيَعُش نْب ورْمَع ثيدح ىلع َلَمَعلاو , ًادانسإ ُدوْجَأ ساّبَع نبا

 بنز ُهَتَنْبا إو يبنلا در : لاق هج نع هيبأ ْنَع  بِيَعُش نب ورْمَع ْنَعَو)
 سابع نبا ثيدَح : يذمرتلا لاق ٍديدَج حاكنب عيبرلا نب صاعلا يبأ ىلع

 . عبي نب ورْطَع ثيدح یلغ لَمَعلاو ادال ا

 تد اذه: مخا مامإلا لاق تا رولا» يف ريثك < نبا ظفاحلا لاق

 نب دمحم نم هعمس انإ « بيعش نب ورمع نم هعمسي مل جاجحو « فيعض
 ثيدح حيحصلاو : لاق « ًائيش هثيدح يواسي ال ىمزرعلاو « يمزرعلا هللا ديبع

 ينطقرادلاو يذمرتلاو يراخبلا لاق اذكهو « مدقتملا : ينعي سابع نبا

 . ثيدحلا ظافح نع هاكحو « ىقهيبلاو

 عمجو « بيعش نب ورمع ةياور حيجرت ىلإ حنج هنإف « ربلا دبع نبا امأو
 حاكنلاب : سابع نبا ثيدح يف هلوق لمحف ؛ سابع نبا ثيدح نيبو هن
 + انين فلل ىلع ىلع دزي مل : يأ ؛ ائيش ثدحي مل ىنعمو « هطورشب : يأ ؛ لوألا

 اا ا

 دقع عوقوب هيف حرص دقو « لوصألا هدضعت بيعش نب ورمع ثيدحو : لاق

 ىهتنا . لمتحماب ذخألا نم ىلوأ حيرصلاب ذخألاو « ديدج رهمو ديدج

 ضني



 سابع نبا ثيدح - رايخلاو ةءافكلا باب ۔ ۱ حاكنلا باتك ۔۸

 ملف : ةياور يف سابع نبا حيرصت سابع نبا ثيدح ليوأت دري : تلق

 جارخإ ىلإ هبسنو « «داشرإلا» يف ريثك نبا هاور . اقادص الو ‹ ةداهش ثدحي

 يوقي ال « يوقلا رجهو فيعضلا ثيدحلاب مهلمع نأ ىفخي الو « قارعلا لهأ

 . لمعلا نم هيلإ اوبهذ ام فعضي لب ؛ فيعضلا

 (ْتَجوَرَتْف ةأرما تَملْسُأ : لاق اًمهنع هللا ئضر ساّبَع نبا نعو - ۸
 . ىمالسإب ْتَملَعَو تْمَلْسَأ تنك ىّنإ ! هللا َلوُسَر اي : لاقف اهُجْوَر ءاجف

 : هللا لوسر اًهَعَرَتناَف
 . مكاحلاو َناّبح نبا هَححَصو « هجام "باو دواد وُبأو

 ءاجف ء« تَجوَرَتَف ةأرما تّملسأ : لاق اًمهنع هللا ىضر ساّبَع نبا نَعَو)
 اَهَعَرَتْناَف ء ىمالسإب ْتَملَعَو تملُسأ تنك ىّنإ ! هللا َلوُسَر ای : لاقف اهُّجْوَز o,o عاشه ه9

 دمحأ هاور. لوألا اهجوز ىلإ اهدرو رخآلا اهجوز نم هك
 لال

 ا

 وُبَأو دَمْخأ ُهاَوَر . لوألا اهجْوَر ىلإ اَهّدَرَو رخآلا اَهِجْوَر نم و ع ہل ےس
 . (مكاحلاو ناّبح نبا هححصو « هجام نباو دواد

 يف يهف « همالسإب هتأرما تملعو جوزلا ملسأ اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . رخآلا جوزلا نم عزتنت « لطاب جوزت وهف ؛ تجوزت نإو « هحاكن دقع

 , اهلبق وأ ء اهتدع ءاضقنا دعب ملسأ هنأ لمتحي « يمالسإب تملعو : هلوقو

 لطبي « هريغب اهجوزت لبق همالسإب اهملع نأو « لاح لك ىلع هيلإ درت اهنأو
 ميقلا نبا مالكل ةلدألا نم وهف ؛ ال مأ اهتدع تضقنا ا اقلط انيجاك

 للا لور

۳۸ 



 ةرجع نب بعك ثيدح ۔_ ۹ رايخلاو ةءافكلا بابد١ حاكنلا باتك 6

 ؟ال وأ , ةدعلا ءاضقنا دعب تملع له ؛ لاصفتسالا غي هكرت نأل ؛ هانمدق يذلا

 ی کسو هنأ ىلع يلب

 نم حوت اهتدع ءاضقنا دعب اهنأ هانمدق يذلا ميقلا نب | مالك ىلع هنأ الإ

 حراشلا هلاق اذك ؛ ةدعلا يف اهجوزت ريدقت ىلع الإ ةصقلا هذه متت ال « تءاش

 نم اهتدع ءاضقنا دعب رخآلا دقع ناك نإ هنأل ؛ لكشُم هنأ ىفخي الو

 : لاقي نأ الإ لطاب وهف , اهتدع ءاضقنا لبق ناك نإو « حيحص اهحاكنف « لوألا

 اهجوزتف  امهنيب قاب حاكنلاف  اهيف يهو ملسأ اذإو « ةدعلا يف يهو ملسأ هنإ

 . برقأ اذهف ؛ اهحاكن دقع ىف ةيقاب اهنأل ؛ لطاب همالسإ دعب

 لك هللا لوسر جوت : لاق هيبأ ْنَع َةَرْجُع نب بْعك نب دير نعو - 4۹
 اهحشكب ىأر اهات ْتَعَضَوَو هَِلَع تَلَخَد املف ءراَفغ ينب نم ةيلاعلا

 تالاا ا «كلُهأب يقحلار كبايث اا :لاقف ايفان

 يش يف هيلع فلا وهم وهو دنر نب ليمج هدا يفو مکاحا
 . اريثك افالتخا

 ةّيلاعلا ل : هللا لوسر جوزت : لات هيبأ نع « ةرجع نب بعك نب ديز نعو)

 ةفورعم ةليبق ؛ فلألا دعب ءارف ةفيفخ ءافف ةمجعملا نيغلا رسكب : (رافغ ينب نم

 نيشف فاكلا حتفب : (اهحشكب ىأر ؛ اهبايث تعضوو هيلع تلخد املف)

 «سوماقلا» ىف امك « علضلا ىلإ نيترصاخلا نيب ام وه « ةلمهم ءاحف ةمجعم

 هاور . قادصلاب اهل رمأو < «كلُهأب يقحلاو كبايث اا : لاقف اضايب)
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 ةرجع نب بعك ثيدح ۔ ۹ رايخلاو ةءافكلا بايد ١ حاكنلا باتك ۔۸

 ` 'ةخيش يف هيلع فلتخاو < لوهجم وهو ؛ ديز نب امج > :هذانسإ يفو ؛ مک الإ

 « فنصملا لاق امك ؛ هنغ ليقف ؛ ليمج نع ثيدحلا ىف فلتخا : (ًاريثك افالتخا
 . ديز نب بعك نع : ليقو « ةرجع نب بعك نع : ليقو ٠ رمع نبا نع : ليقو
 خسفي هنأ ىلع ثيدحلا لدي الو رْفَنُم صربلا نأ ىلع ليلد هيف ثيدحلاو .

 ؛ قالطلا هب دصق هنأ «كلهأب يقحلا» : ع هلوق لامتحال ؛ e هب

 «رافغ ينب نم ةأرما جوزت لكي هنأ : ظفلب ريثك نبا ثيدحلا اذه ىور دق هنأ الإ

 » (ىلع متسلد» : , لاقو اهلهأ ىلإ اهدرف <« نيو اهحشكب ىأر » هيلع تلخد املف

 ش - 8 ل يف رايخلا باب : مدعي نبا هركذ ثيدحلا اذهو

 + ليضافتلا يف اوفلتحا نإو ) هتوبت

 ماذجلاو نونجلا نم. عبرأ نم الإ ءاميتلا درت دل اهنأ رمعو ىلع نع يورف

 عطقنم هدائسإو 4 جرفلا يف ءادلاو صربلاو

 يف نزجي ال عبرأ : هنع هللا يضر سابع نبا نع ديج دانسإب يقهيبلا ىورو

 : ءالفعلاو ءاصربلاو ةموذجملاو ةنونحلا حاکن الو « عيب

 ‹ ةنعلا ىف فالخ ىلع ةنعلاو بجلاب دريو « كلذ ىف ةأرملا كراشي لجرلاو

 . فالخ تارفنملا نم عاونأ يفو -

 دوصقم هب لصحي الو « هنم رخآلا جوزلا رفني بيع لك نأ ميقلا نبا راتخاو
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 طورشلا نأ امك « عيبلا نم ىلوأ وهو «رايخلا بجوي ‹ ةمحرلاو ةدوملا نم حاكنلا

 . عيبلا يف طورشلا نم ءافولاب ىلوأ حاكنلا يف ةطورشملا

 امو ‹ هتمكحو هلدعو هدراومو هرداصم ىف عرشلا دصاقم ربدت نمو : لاق
 دعاوق نم هبرقو لوقلا اذه ناحجر هيلع فخي مل حلاصملا نم هيلع تلمتشا

 لا

 « ةتس وأ« ةسمخ وأ « ةعبرأ وأ « ةثالث وأ « نيبيع ىلع راصتقالا اّمأو : لاقو

 ىمعلاف هل هجو الف « اهيواسم وأ « اهنم ىلوأ وه ام نود ةينامث وأ « ةعبس وأ

 مظعأ نم امهادحإ وأ « نيلجرلا وأ « نيديلا ةعوطقم اهنوكو شرطلاو سرخلاو
 قالطإلاو . نيدلل فانم وهو « شغلاو سيلدتلا حبقأ نم هنع توكسلاو « تارفنملا

 . افرع طورشملاك وهف ةمالسلا ىلإ فرصني ما

 : هل دلوي ال وهو « ةأرما جوزت نمل باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو : لاق

 ‹ صقن ال لامك اهدنع اذه يذلا بويعلا ىف لوقت اذامف . ميقع كنأ اهربخأ

 . ىهتنا

 مل امل هنأكو ؛ ةتبلأ بيعب حاكنلا خسفي ال هنأ ىلإ مزح نباو دواد بهذو

 . خسفلاب اولوقي مل« سايقلاب نولوقي الو « هب ثيدحلا تبثي

 : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب َرَمُع نأ : بّيَسمْلا نب دعس نعو -

 ياسا . ةَنوُنْجَم وأ « ءاَصْرَب اَهَدَجَوَق اهب لَخّدَق َةَأرْما َجوَرَت لُجَر امي

 نب ديس َُجَرَْأ . اهنم هَرَع نم ىلع هَل وهو ءاهاَيإ هسسيسمب قادما اه

 . تاقث ُهَلاَجرَو « بيش يبأ ¿ او كانو روم
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 : ١ رمع ثيدح _۔ ۰ رايخلاو ةءافكلا باب ١ حاكنلا باتك ۔۸

 اأ : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ : بيسملا نب ديعس نعو)
 اهلف ء ةموذجم وأ « ةنونجم وأ « ءاصرب اهدجوف اهب لخدف ةأرما جّوزت لجر

 روصنم نب ديعس هجرخأ . اهنم ُهرَع ْنَم ىلع هل وهو « اهايإ هسيسَب قادصلا
 . (تاقث هلاجرو « ةبيش يبأ نب او كلامو

 - جوزلل : يأ هل رهملا : يأ ؛ وهو : هلوقو « بيعلاب خسفلا يف ف مالكلا مدقت

 باحصأو كلامو يداهلا بهذ هيلإو « هيلع عجري : يأ ؛ اهنم هرغ نم ىلع
 . هببسب هقحل مرغ هنأل كلذو ؛ يعفاشلا

 . هيلع مرغ الف« , ًالهاج ناك اذإف ؛ بيعلاب هملع اوطرتش ذا مهنأ الإ

 . ملعلا عم الإ هنم ررغ ال ذإ ؛ كلذ ىلع لاد « هّرغ نم ىلع : رمع لوقو

 يف اذهب لاق يعفاشلا نأ الإ « عوجر ال هنأ ىلإ يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو

 ( . ديدحلا

 ىلعو رمع نع ميدقلا ىف يعفاشلا ىكح دقو : «داشرإلا» يف ريثك نبا لاق

 هلوق نم مدقت ام دضتعيو « هرغ نم ىلع رهملاب عجري : رورغملا يف سابع نباو
 . «انم سيلف انشغ نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ريغب تحكن ةأرما ايأ» : ثيدحل كلذ انكرت امنإو : ديدحلا يف يعفاشلا لاق مث
 . «اهجرف نم لحتسا اب قادصلا اهلف « اهباصأ نإف ؛ لطاب اهحاكنف « ‹ اهيلو نذإ
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 . بابلا ثيدحب ديقم قلطم اذه لاقي دقو

 ؛ نرق اهبو : دازو هوحن ُهنع هللا يضر يلع نع ًاضيأ ديعس یورو - 0١
 . اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف ؛ اهسم نإف ؛ رايخلاب اهجوزف

 هوحن هنع هللا يضر يلع نع) روصنم نبا : ىنعي : (اضيأ ديعس ىورو)

 ةلمهملا نيعلا حتفب : ةلفعلا وه « ءارلا نوكسو فاقلا حتفب : (ُنّرَق اهبو : دازو

 لاجرلا يف ةردألاك « ةقانلا ايحو ءاسنلا لّبَق يف جرخت يهو ؛ ماللاو ءافلا حتفو

 . (اهجّرف نم لَحتسا امب ٌرهملا اهلف اهّسَم نإف ؛ رايخلاب اهُجوزف)
 هنع هللا يضر رمع ىضق : لاق ًاضيأ بيسملا نب ديعس قيرط نمو - 1

 . تاقث هلاجرو . ةنس لجؤي نأ نينعلا يف

 ةرم روصلم ند ءكنيحبس جارد نأ افا بسلا نب. تس قيرط.نمو)
 . ةنس لجؤي نأ نينعلا يف هنع هللا يضر رمع ىضق : لاق) بيسملا نبا قيرط

 ىتأي ال نم وه « نيكس : ةنزب نونف ةيتحت ةانثمف نونف ةلمهملاب : (تاقث هلاجرو

 . نهديري الو « هركذ راشتنا مدعل ؛ ارجع ءاسنلا

 مسالا مضلاب ةنعلاو « ددشيو رسكلاب « ةنينعلاو نينعتلاو ةنانعلا مسالاو

 اذهو . رحسلاب عنم وأ « كلذب يضاقلا هيلع مكح ؛ هتأرما نع ننع نم ًاضيأ

 . اهققحت دعب حاكنلا اهب خسفي بيع اهنأ ىلع لاد رثألا

 . كلذ ىف اوفلتخاو

 . قيقحتلا لصحيل ؛ هلاهمإ يف ًاضيأ اوفلتخا خسفلاب نولئاقلاو
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 . دوعسم نباو رمع نع يورم وهو « ةنس لهمي : ليقف

 . هلجؤي مل هنأ : نامثع نع يورو

 . رهشأ ةرشع لجؤي : هللا دبع نب ثراحلا نعو

 نأب اولدتساو « كلذ يف خسف ال هنأ ىلإ.:ةعامجو يداهلاو دمحأ بهذو

 هلع هنأبو ء هيف ةجح ال رثأ اذهو . خسفلا مدع لصألا

 . ميلعتلا عضوم يف وهو « كلذ هنم تكش دقو

 . هعم رهاظلاو ‹ ركنأ اهجوز لعل : انلق : هلوقب «رحبلا» يف باجأ دقو

 اهقلط دق ناك هنإف ؛ ةعافر نم كشت مل ةعافر ةأرما نأ ىفخي ال : تلق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ وكشت تءاجف « ريبزلا نب نمحرلا دبع اهجوزتف
 ني ديرتأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف « بوثلا ةبده لثم هعم امنإ : تلاقو

 . (هتليسع يقو ذتو كتليسع قو ذي ىتح « ال !؟ةعافر ىلإ يعجرت نأ

 2 ةعافر ةأرما ريخي مل

 لوسر دهع ىف بهو تدب ةميمت هتأرما قلط ةعافر نأ : «أطوملا» ةياور ىفو

 ضرعأف ريبزلا نب نمحرلا دبع تحكنف ؛ اثالث ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 . لوألا اهجوز وهو  اهحكني نأ ةعافر دارأف , اهقرافف اهسمي نأ عطتسي ملف « اهنع

 | . ثيدحلا «. . . نيديرتأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف

 لب « خسفلا بلطت مل اهنإف ؛ ةعافر ةصقب لالدتسالا ةحص مدع فرعي اذهبو

 اهربخأف ؛ ةعافر اهعجاري نأ ديرت اهنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهنم مهف

 . ةعافرل اهلحي ال « هتليسع تقاذ الو . اهتليسع قذي مل ثيح نمحرلا دبع نأ
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 بيسملا نب ديعس ثيدح _ ۲ رايخلاو ةءافكلا باب د١ حاكنلا باتك / 
 وت ا ا

 نأ : «أطوملا» يف كلام جرخأ دقو « خسفلا اهبلط ىلع اهثيدح لمحي فيكو

 اهجوز وهو  اهحكني نأ ةعافر دارأف  اهقلطف اهسمي نأ عطتسي مل نمحرلا دبع
 . .هل لحت ال اهنأب اهباجأف هلي هللا لوسر يتفتست تءاجف ؛ لوألا

 يبنلا ىلإ تءاجف « ةنيزم نم ةأرما حكن هنأ : يهو ةناكر يبأ ةصق امأو

 هذه ينع ىنغت امك الإ ىنع ىنغي ام : تلاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 للك ىبنلا تذحأف . هنيبو ينيب قرفف ؛  اهسأر نم اهتذخأ ةرعشل  ةرعشلا

 ةه ا دلو ينعي انالف نورتأ» : هئاسلجل لاق مث < هتوخإو ةناكرب اعدف ةيمح

 (؟اذکو اذك هنم هبشي رخآلا هنبال ًانالفو « ديزي دبع نم اذكو اذك هنم هبشي

 هجرخأ . ثيدحلا «. . . لعفف ! اهقلط» : ديزي دبعل لك ىبنلا لاق « معن : اولاق

 . سابع نبا نع دواد وبا

 فالح اهنأل ؛ ةنعلا نم ةأرملا هتعدا ام ي هدنع تبشي مل هنأ رهاظلاو

 . لصألا
 مل هنأ لدف « ف 3 ر د 3

 تبلط ثيح اهقارف هل ىغبني 00071111 1

 . هيلع بجي هنأ ال ء هنم كلذ

 لاقف ؛ عامجلاب لجرلا بلاطت ةأرملا يف اوفلتخا : رذنملا نبا لاق :

 نر رد نينملا لجأ ليسو ا هرم ا لغم نأ هدب , اهئتطو نإ : نورثكألا

 . قاحسإو يعفاشلاو كلامو ةفينح يبأو يروثلاو يعازوألا
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 الف « ةلع ريغل ناك نإو . ةنس اهل لجأ « ةلعل اهعامج كرت نإ : روث وبأ لاقو

 . ليجأت

 رايخلا تبثيف ؛ عامجلا يف ًاقح ةأرملل نأ ءاملعلا ةفاك قفتا : ضايع لاقو

 ةنس لجأ نينعلل برضيو «امهب ةلهاج حوسمملاو بوبجملا تجوزت اذإ اهل
 . ىهتنا . هب ام لاوز رابتخال

 ركذي انإ «. ضهان ليلدب ةنسلاب لجألا رادقم ىلع اولدتسي ملو : تلق
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 ةريره يبأ ثيدح 40 ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاكتلا باتك ۔۸

 ءاسنلا ةرشع ساب ۲

 «- جاوزألا : يأ - لاجرلا ةرشع : يأ ؛ ةمجعملا نيشلا نوكسو نيعلا رسكب

 . - تاجوزلا : أ ءاسنلا

 ُنوُعلَم» : كل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر َةَرْيرُه يبأ ْنَع ۳

 : تاقث كل ل ل يئاّسّنلاو دواد وُبأ ُهاَوَر . «اهرُبُد يف َةَأرْما ىَتَأ ْنَم

 . لاسزإلاب ّلعأ نكل

 ىت ْنَم نوم : كلو هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يبأ ْنَع)
 نكل « تاقث ُهْلاَجرَو « هل ظفللاو *يئاَسّتلاو واد وُبأ ه اور . «اهرُبُد يف َةَأرْما

 . (لاسرإلاب لع

 : مهنم « ةباحصلا نم ةعامج نع ةريثك قرط نم هظفلب ثيدحلا اذه يور

 يلع نب قلطو قلط نب يلعو ةيزخو رمعو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع

 «رذ وبأو سنأو رماع نب ةبقعو ءاربلاو رمع نباو سابع نباو رباجو دوعسم نباو

 ضعب شي ةاورلا فالتخاو قرطلا ةرثك عم هنكلو , مالك اهعيمج هقرط يفو

 . اضعب هقرط

 - ليلقلا الإ ةمألا تبهذ اذه ىلإو ؛ نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ رحت ىلع لديو

 ا

 الإ ىلاعت لحي ملو « هللا هلحأ ام الإ« ةرشابملا يرحت لصألا نألو ؛ اذه

 : هلوقو « [1؟8 :ةرقبلا] *متئش ىنأ مكثرح اوتأف# : هلوق هل لد امك « لبقلا

 . [۲۲۲ : ةرقبلا] 4 هلا مكرمأ ثيح نم نهوتأف#
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 سابع نبا ثيدح . 4 ءاسنلا ةرشع باب- ۲ ظ حاكنلا باتك -4

 ءاسنلا كلذكف ؛ عرزلا تابن ثرحلا نم بولطملاو « ثرحلا عضوم حابأف
 ىف الإ نوكي ال وهو « ةوهشلا ءاضق ال « لسنلا بلط وه نهنايتإ نم ضرغلا
 ىف ةهباشملا مدعل ؛ هريغ هيلع ساقي الو« ثرحلا عضوم ادع ام مرحيف ؛ لبقلا

 .. عرزلل الحم هنوك

 زاوج وهو «رخآ ليلد نم ذوخأمف جرفلا ادع اميف عاتمتسالا لح امأو
 ةجوزلا نايتإ زاوج ىلإ ةيمامإلا تبهذو « جرفلا ادع اميف ضئاحلا ةرشابم
 ! ربدلا يف كولمملا لب ؛ ةمألاو

 سايقلاو , ءيش همبرحت الو . هليلحت يف حصي مل : لاق هنأ يعفاشلا نع يورو

 ىلع يعفاشلا صن دقل ء وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : عيبرلا لاق نكلو ! لالح هنأ
 . ميدقلا يف هلحب لوقي ناك هنإ : لاقيو « بتك ةتس يف هميرحت

 ىهنأ لب ؛ هيف صخرأ ال : لاق هنأ يعفاشلا نع : «يوبنلا يدهلا» يفو
 طاغلا شحفأ مهيلع طلغ دقف « هتحابإ ةمئ :ألا نع لقن نم نإ : لاقو  هنع
 نم أطيف جرفلا يف ءطولا ىلإ اقيرط ربدلا نوكي نأ هوحابأ يذلا امنإو « هحبقأو
 . ىهتنا . عماسلا ىلع هبتشاف « ربدلا يف ال « ربدلا

 يف لوقلا حراشلا لاطأ دقو « هباحصأ هركنأو « كلام نع كلذ زاوج ىوريو
 : هلوق هعرحت ةلدأ نمو « كلذ ميرحت ًارخآ ررقو « انه هئافيتسا ىلإ ةجاح ال اب ةلأسملا

 ١ : قالو هللا لوسر لاق :لاق ًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو 2 4

 ب يذمرتلا هاور . «اَهرُبَذ يف ٌةََرْما وأ « الجر یتا ٍلجر ىلإ هللا رْظْنَي

 . فقولاب لعأَو « ناّبح نباو
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ءاسنلا ةرشع ساب ۲ حاكنلا باتك 6

 ا لك هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نَعو)

 نباو يئاّسنلاو يذمرتلا هار . اربد يف ةأرما وأ ءالُجَر ىتأ ل ُجَر ىلإ

 « اهيف داهتجالل حرسم ال ةلأسملا نكلو « ساف تا لغ (فقولاب َلعَأَو « ناَبح

 . عفرلا مكح هلف « داهتجالاب كردي ال هنإف ؛ ديعولا نم عونلا اذه ركذ اميس

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نَع « هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو

 اوُصْوَتْساَو « ُهَراَج ْذْوُي الف ءرخآلا مويلاو للاب ُنمْوُي ناك ْنَم» : لاق َمَّلسو

 نإف ؛ هالغأ علضلا يف ءيش جوعا نإو « عّلض ْنم َنَفلُخ نُهنِإف ؛ ًارْيَخ ءاسنلاب

 5” ءاّسنلاب ر اا لرد مل هکر نإو « ُهّترسك هم يقت َتْبْهَذ

 اهب َتْعَتْمَتْسا ءاهب َتْعَتْمَتْسا نإف» : ملّْسِلَو « يراحُبلل ُظْفَللاَو « هْيَلَع قمم

 . «اهقالط اًهُرْسكَو ؛ اهتْرَسُك « اَهُميقُت َتْبَهَذ نإو « جوع اهبو

 مَلسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا نع « هنع هللا يصر ةريره يبأ نعو)

 ءاستلاب اوُصْوَتْساَو « ُهَراَج ذوي الف ءرخآلا مويلاو هللاب نموُي ناك ْنَم» : لاق

 ؛ اهناكسإو ماللا #3 ةمجعملا داضلا رک ا (علض نم نقلخ نهنإف ؛

 NS هميقت تهذ نإف ؛ هالغأ علضلا يف و يف ءيش جوعأ تإاو) عالضألا دحاو

 ةيصولا اولبقا : يأ : اريح ءاّسلاب اوُمْؤَتساَف  جوغأ درب مل هر ناو

 او دوا ىنعملا وأ « أريخ نهب مكيصوأ ينأ ىنعملاو « نهيف

 تمنا اهي ك تعتمتسا نإف» : تود ياخ ةقللاو + هيلخ نتا اي

 اهات ا اا جوع اهيو اهب

 . (اهقالط اًهُرْسكو
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 ةريره يبأ ثيدح ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاكنلا باتك ۔۸

 هللاب نمؤمب سيلف راجلا ىذآ نم نأو «راجلا قح مظع ىلع ليلد ثيدحلا
 ىلع لومحم هنأ الإ  هراج ىذآ نم رفك هنم مزلي ناك نإ اذهو ءرخآلا مويلاو
 . هب فاصتالا نمؤمل يغبني الف ؛ كلذ ناميإلا قح نم نأل ؛ ةغلابملا

 ىصو دقو « الماك ًانايإ نمؤي ناك نم دارملاف ؛ رئابكلا نم راجلا ىذأ دع دقو
 ظ . نآرقلا ىف راجلا ىلع هللا

 هللا ىلص ىبنلا ىتأ هنأ : يناربطلا جرخأ امك ًاراد نيعبرأ ىلإ راجلا حو

 نإو « نالف ينب لحم يف تلزن ينإ !هللا لوسر اي : لاقف لجر ملسو هلآو هيلع
 ركب ابأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثعبف « اراد ىلإ مهبرقأ ىذأ يل مهدشأ
 ءراج ًاراد نيعبرأ نأ» : ىلع نوحيصيف دجسملا نوتأي مهنع هللا يضر ًايلعو رمعو
 . «هقئاوب هراج فاخ نم ةنجلا لخدي الو

 حلاصلا ملسملاب عف ديل هللا نإ» : «طسوألا» و «ريبكلا» 5 يناربطلا جرخأو

 ًاقلطم نمؤملل ةيذألاو , لوألا ىلع ةدايز هيف اذهو « «هناريج نم تيب ةئام نع
 دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو# : ىلاعت لاق « ةمرحم

 الف ؛ ًايرحت دشأ راجلا قح يف هنكلو « [54 : بازحألا] (انيبم ًامثإو ًاناتهب اولمتحا
 هنأ» : ثيدحلا ىف درو ىتح « ىذأ فرعلا يف دعي ام لك وهو « ءيش هنم رفتغي

 « هنذإب الإ حيرلا هنع زجحي الو « هتقرم نم هل فرغي نأ الإ هردق راتقب هيذؤي ال

 ظ . «اهنم هيلإ ىدهأ « ةهكاف ىرتشا نإو
 . يلازغلل «ءايحإلا» يف ةافوتسم راجلا قوقحو

 نم نقلخ نهنإف» : هلوقب هللعو هانعم نايب مدقت : «(اوصوتساو» : هلوقو
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 رباج ثيدح 25 ءاسنلا ةرشع باب ۲ ظ حاكنلا باتك ۔ ۸

 نأ دارملاو « جوعم لصأ نم نقلخ نهنأل ؛ جاجوعا هيف ًاقلخ نقلخ ديري ؛ «علض

 «اهجوز اهنم قلخو# : ىلاعت لاق امك مدآ علض نم تقلخ اهلصأ ءاوح

 . [189 : فارعألا] 4ةدحاو سفن نم مكقلخو# : هلوق دعب « ١[ : ءاسنلا]

 الم يام رسل ا يلا نطل ا
 . مئان وهو« رسيألا رصقألا

 ءازجأ جوعأ نم تقلخ اهنأب رابخإ «علضلا يف ام جوعأ نإو» : هلوقو

 . نهل ةفصلا هذه تابثإ ىف ةغلابم ؛ علضلا

 يف ءاج اذكو « ثنؤيو ركذي وهو ‹ علضلل «هترسك» و «هميقت» : هلوق ريمضو

 ةحيرص ملسم ةياورو « ةأرملل هنأ لمتحيو « «اهترسک» و ( قت» : يراخبلا ظفل

 . «اهقالط اهرسكو» : لاق ثيح ؛ كلذ ىف

 جوع ىلع ربصلاو « نهل لامتحالاو « ءاسنلاب ةيصولاب رمألا هيف ثيدحلاو
 هنأو , اهيف جوعلا نم دب ال لب ؛ نهقالخأ حالصإ ىلإ ليبس ال هنأو « نهقالخأ

 . انه جوعلا طبض مدقتو ؛ ةقلخلا لصأ نم

 دوعلاو طئاحلاك بصتنم لك يف :  حتفلاب  جوعلا ؛ ةغللا لهأ لاق دقو

 نالف : لاقيو « نيد وأ« شاعم وأ « طاسب یف ناك ام : رسکلابو ۔ ‹ امههبشو

 . رسكلاب جوع هنيد ىف

 هلآو هيلع هللا ىّلِص يبتلا عم انك : لاق ُهنع هللا يضر رباج نعو 7

 هلآو هيلع هللا ىّلص لمف لذ انهو ةئيدملا انمدَق املف «قّوزَع يف مَلسو

 ةئعشلا طشَتْمَت يكل ؛ ءاشع ينعي الْيَل اوُلْخْدَت یتسح ءاولهمأ» : اسو
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 رباج ثيدح ۔ ٦ ءاسنلا ةع تاب ۴ حاکنلا باتک ۔ ۸

 مك دَحأ لاطأ اذإ» : يراخبلا ةياور يفو « يلع ؛ ا ل و

2 

 . البل هلهأ دلعي الف ؛ فلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عم انك : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاقف « لخ دنل انبهذ « ةنيدملا انمدق املف « ةوزغ يف

 حتفب : (ةئعشلا طْشَتْمَت يكل  ءاشع ينعي  ًالْيل اوُلَُخْدَت ىتح « اولهم

 نيتلمهم ءاحو نيسب : (ًدحَتْسَتو) ةثلثمف ةلمهملا نيعلا رسكو 4 ةمجعملا نيشلا

 ؛ ةحوتفم ةدحومف ةنكاس ةيتحت ةانثم اهدعب ةمجعملا رسكو ميملا مضب : (ةبيغُملا)

 مداقلل ينأتلا نسحي هنأ ىلع ليلد هيف : (هيلع قفتم) اهجوز اهنع تإ 5

 تائيه نيسحت نمركذ امل عستي نامزب هلوصو لبق همودقب اورعشي ىتح « هلهأ ىلع

 تالحلا نم الثم « ىسوملاب رعشلا ةلازإو طاشتمالا نم ؛ نهجاوزأ نهنع باغ نم

 , ةبسانم ريغ ةئيه يف مهو « هلهأ ىلع مجهي الثل كلذو  اهنم هتلازإ نسحي يتلا
 . هلوق هل لد امك ةبيغلا هيف ليطي ًارفس رفاس اذإ دارملاو « نهنع جوزلا رفنيف

 الف ؛ َةَبْيَعْلا مكدحأ لاطأ اَذإ) رباج نع : يأ : (يراخبلا ةياور يفو)

 ىلع هريغو رفس نم ليللاب ءيجما قورطلا : ةغللا لهأ لاق : (ًالّيل ُهَلْهَأ ْقْرْطَي

 : هلوقو « ازاجم الإ راهنلا يف لاقي الو « قراط : ليللاب تآ لكل لاقيو « ةلفغ
 ذم را هلأ ىلإ هلوخد يف ةهارك ال هنأو « ليللاب يهنلا دييقت هرهاظ : (اليل»

 . راهنلاو ليللا نيب ةقرفتلا ةلع ىف فلتخاو ‹ مهروعش ريغ

 اذإ اليل هلهأ لجرلا قرطي ال باب : هلوقب بابلا ةمجرت يف يراخبلا للعف

 نوكي ليلعتلا اذه ىلعف « مهتارثع سمتلي وأ « مهنوختي نأ ةفاخم ؛ ةبيغلا لاطأ
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 4007  ءاسنلا ةرشع باب - ١ حاكنلا باتك ۔ ۸
 ب ب سوس "يس لا تس ل مس سس سس سم تل سسكس س ل سي سيسي سس صل

 ةلعلا تناك نإو « راهنلا يف ردنتو ليللا يف بلغت ةبيرلا نأل ؛ ةلعلا ءزج ليللا

 . راهنلاو ليللا ىف ف لصاح وهف : هرخآ ىلإ «طشتمت يكل» : هلوق وهو « هب حرص ام

 ب ی ل ا لآ اک لف اريعسي ةا ليعسم < لبق

 بلغألا يف كلذو « ةوهشلا ءاضق نم ضرغلا لامكل ليصحتو نييزتلاو فيظنتلا

 نييزتلاو فيظنتلا هتجوزل لصحيل ؛ ىنأتي راهنلا يف مداقلاف « ليللا يف نوكي

 نم هنم ىشخي ام كلذكو « ليللا يف مداقلا فالخب  ليللا وهو  ةرشابملا تقول

 . ليللا يف نوكي بلغألا يف وهو « يبنجأ دوجو ىلع روثعلا
 ءاسنلا قرطن نأ لي هللا لوسر ىهن : لاق رمع نبا نع ةميزخ نبا جرخأ دقو

 ام ۔امھنم دحاو لك ديري ۔ دجوف امهالك نالجر قرطف ٠ اليل

 ةحاور نب هللا دبع نأ : رباج ثيدح نم «(هحيحص» يف ةناوع وبأ جرخأو

 املف « فيسلاب اهيلإ راشأف ؛ الجر اهنظف اهطشمت ةأرما اهدنعو « اليل هتأرما ىتأ

 .اليل هلهأ لجرلا قرطي نأ ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلل كلذ ركذ

 ام ىلع ثحلاو « لهألا تاروع عبشت نع دعبلا ىلع ثحلا ثيدحلا يفو
 نظلا ءوس بجوي امل ضارعتلا مدعو « نيجوزلا نيب باحتلاو دّدوتلا بلجي

 . ىلوأ مهريغبو . لهألاب

 هنأو « عرشلل بوبحم ؛ اهجوزل ةأرملا هب نيزتت امم هوحنو دادحتسالا نأ هيفو

 . هنع يهنملا هللا قلخ رييغت نم سيل
 : لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرادخلا ىا نعو _ ۷

 يضفثو هتأرما ىلإ يضفُي لجّرلا ت ةّماَيقلا م موي د ةلزنم هللا دنع ساتلا رش ّنِإ)
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 ير دخلا ديعس يبأ ثيدح 461 ءاسنلا ةرشع باب - ؟ حاكنلا باتك ۔ ۸

 2 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 ىضفأ نم : (هنأرما ىلإ يِضْقُي لجل ةا موي هُم هلا دلع سانا رش
 «سوماقلا» يف امك < ال وأ عماج ؛اهب الخ وأ« اا ىلإ لجرلا

 هنأ الإ : (ملسم هجرخأ) هرس رشنتو : يأ : («اهّرس ٌرشني مث « هّيلإ يضفّتو)
 ظ . «سانلا رشأ نم نإ» : ظفلب

 : لاقي امنإو « ريخأو رشأ زوجي ال : نولوقي وحنلا لهأو : ضايع ىضاقلا لاق

 نيتغللاب ةحيحصلا ثيداحألا تءاج دقو : لاق « هنم رشو « هنم ريخ وه

 . ناتغل امهنأو « ًاعيمج امهزاوج يف ةجح يهو « ًاعيمج

 رومأ نم « هتأرما نيبو هنيب عقي ام لجرلا ءاشفإ ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو
 . هوحنو لعف وأ « لوق نم ؛ هيف ةأرملا نم يرجي امو « كلذ ليصافت فصوو « عاقولا

 فالخ هنأل « هوركم هركذف ةجاحل نكي مل اذإف ؛ عاقولا ركذ دّرجم امأو

 .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « ةءورملا

 . «تمصيل وأ « ًاريخ لقيلف

 ‹اهنع هضارعإ ركني ناك نأب « ةدئاف هيلع تبترت وأ « ةجاح هيلإ تعد نإف
 لاق امك « هركذ يف ةهارك الف « كلذ وحن وأ « عامجلا نع زجعلا هيلع يعدت وأ
 متسرعأ) : ةحلط يب أل لاقو . «هذهو انأ هلعفأل ينإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . «سيكلا سيكلا» : رباح لاقو . «ةليللا

 . اضرأ نضنلا هب درو دقو ةه ءاشفإ اهل زرحي ال ةأرلا كللذك
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 ةديح نب ةيواعم ثيدح _ ۸ ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاکنلا باتك ۔ ۸

 َلوُسَر اي : تلق : لاق هنع هللا يضر هيبأ ْنَع ةّيواَعُم نب ميكَح نعو - ۸
 اذإ اًهوُسكَتَو « تلك اذإ اهُمعطُتا :لاق ؟يَلَع اتدحأ جوز ا

 لا يقال ر وم را ر ا ا

 نبا ُهَحَحَّصَو « ُهِضْعَب ُيِراَخُبلا ىغا اذ يِئاَسّنلاو ا مدا

 0 . مكاَحْلاَو َناَبح

 ةيتحت ةانثمف ةلمهملا ءاحلا حتفب ؛ ةديح نبا : يأ : (ةيواعم نب ميكح نعو)

 ميكح نع یورو « ميكح هنبا هنع ىور « يباحص ةيواعمو ؛ ةلمهم لادف ةنكاس

 : تلق : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع) يازف ءاهلا نوكسو ةدحوملا حتفب ؛زهب هنبا

 ‹ ةحيصفلا ةغللا يه « ءاتلا مدعب اذكه : (اندحأ جوز قح ام !هللا لوسر اي

 : تلستكا:اذإ اهويكتو« تلكأ اذ] علو لاق ؟هيلع) الاب و اج

 وبأو دمحأ هاور . «تْيَبلا يف الإ ْرُجَهَت الو . حبقت الو « هْجَولا برضت الو

 . (هضعب يراخبلا قلعو « هجام نباو . يئاسنلاو دواد

 . نهتويب ريغ ىف هءاسن مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا رجه باب : لاق ثيح

 حصأ لوألاو « «تيبلا يف الإ رجهت الو» : هعفر ةديح نب ةيواعم نع ركذيو
 ةجوزلا ةقفن بوجو ىلع ثيدحلا لد : (مكاحلاو نابح نبا هححصو)

 . اهتوسكو

 اذك .«تلكأ اة لا عسر نر es ةقفنلا نأو

 . ءافخ ظفللا اذه نم هذخأ ىفو « ليق

 ‹ هتجوز نود اهب صتخي ال نأ هيلع بجو « ةقفنلا ليصحت ىلع ردق ىتمف

A0 



 وسن ما م ا يي يك سس سسك ست س نم مط ميمي ا طيس يسيل, تي سس سس ص سس لاس ستات سس ايس ايس مسي ميس ب يال. مي م مم نا.

 ىف لوقلا هلثمو « «كسفنب ًادبا» ثيدحل ؛ هتلخ ڏس ردق ىلع داز اب ديقم هلعلو

 ۰ ظ . ةوسكلا

 هجولا برض نع ىهنم هنأ الإ « ًابيدأت برضلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 كحبق : لوقتو « هركت ام اهعمست ال : يأ : (حبقت ال) : هلوقو « اهريغو ةجوزلل
 . يفاجلا مالكلا نم هوحنو ؛ هللا

 عجضملا يف اهرجه دارأ اذإ هنأ : (تيبلا يف الإ رجهت ال) : هلوق ىنعمو

 اهرجهي الف ؛ [؟4 : ءاسنلا] * عجاضملا يف نهورجهاو# : ىلاعت لاق امك اهل ًابيدأت

 . اهيلإ اهلّوحي وأ « ىرخأ راد ىلإ لوحتي الو « تيبلا ىف الإ

 هءاسن رجه مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تلد اهانركذ يتلا يراخبلا ةياور نأ الإ

 . هل ةبرشم ىلإ جرخو « نهتويب ريغ يف

 ظ . ةيواعم ثيدح نم حصأ اذه نإ : يراخبلا لاق دقو

 ثيدحو « تويبلا ريغ ىف نهرجه زاوج ىلع هلعف لد : لاقي دقو اذه

 يف فلتخاو « دارم ريغ رصحلا موهفم نوكيو « تويبلا يف نهرجه ىلع ةيواعم
 ا

 وهو « ةيآلا رهاظ ىلع نهدنع ةماقإلاو نهيلع لوخدلا كرتب هورسف روهمجل اف
 . دعبلا ىنعمب نارجهلا نم

 . هرهظ اهيلويو اهعجاضي : ليقو

 .٠ اهعامج كرتي : ليقو

۳۸٦ 



 رباج ثيدح 4 ءاسلا ةرتقع اا حاكنلا باتک ۔ ۸

 . اهملكي الو ‹ اهعماجي : ليقو

 . لوقلا يف ظالغإلا رجهلا نم : ليقو

 يف نهوقثوأ : يأ ؛ ريعبلا هب طبري يذلا لبحلا وهو « راجهلا نم : ليقو

 . يبرعلا نبا هاهوو ؛ هل لدتساو « يربطلا هلاق ؛ تويبلا

 : لوقت ُدوُهَيلا تناك : لاق ء امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو _ ۹

 مكؤاسن# : لف« لوح لولا ناک اهل يف اهرب نم هرم ااا

 . ململ ظفللاو هيلع قُم . ۲۲١[ : ةرقبلا] # متئش ینا مكثرح اوتأف مكل ثرح

 اذإ : لوقت دوها تتناك : لاق اًمهنع هللا يضر هللا دْبَع نب رباج ْنَعَو)

 مكؤاسن# : َلَرَتَق لوخأ دولا ناك ٠ هلي يف مريد نم ا لا

 . (ملْسُّمل ظفللاو « هْيَلَع قفَنم . 4متئش ىنأ مكثرح اوتأف مكل ثرح

 نم ا ١ وق ةوهبلا تناك ::لوقب راج تحوم : ىراخبلا ظفلو

 : تلزنف « لّوحأ دلولا ءاج « ىلوألا ةياورلا هترسف امك « اهلبق يف : يأ  اهئارو

 . (متئش ىنأ مكثرح اوتأف مكل ثرح مكؤاسنإ

 : لاوقأ ةثالث ىلع اهلوزن ببس يف تاياورلا تفلتخاو

 اهئارو نم ةأرملا نايتإ يف هنأ : نيخيشلا ةياور نم فنصملا هركذ ام : لوألا

 هيف عمتجاو « هريغو رباج نع نيثدحملا نم ةعامج ىنعملا اذه جرخأو « اهلبق يف
 اهرثكأ ىفو « لبقلا يف الإ لحي ال هنأ : اهضعب ىف حّرص « ًاقيرط نوثالثو ةتس

 . دوهيلا ىلع ّدرلا
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 سابع نبا ثيدح 4٠ ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاكنلا باتک ۔۸

 رمع نبا نع ةعامج هجرخأ ؛ ةجوزلا ربد نايتإ لح يف تلزن اهنأ : يناثلا

 . ًاقيرط رشع ينثا نم

 لهأ نم ةمئأ هجرخأ ؛ ةجوزلا نع لزعلا لح يف تلزن اهنأ : ثلاشلا

 يف ام نأ ىفخي الو « بيسملا نبا نعو رمع نبا نعو « سابع نبا نع ثيدحلا
 . لوألا لوقلا وه حجارلاف « هريغ ىلع مدقم «نيحيحصلا»

 هبساني ال لزعلا اهب ديرأ هنأب لوقلاو « ةياورلا هنع تفلتخا دق رمع نباو -
 . اذه ةيآلا ظفل

 تەش اذإ 4 متئش ىنأ# : ىلاعت هلوق ىنعم نأ ةيفنحلا نبا نع يور دقو

 ببس هنأ ركذ ام ءيش ىلع لدي الف ؛ اذإ : ىنعم هنأو 4ىنأ# ظفلل نايب وهف

 . جوزلا ةئيشم ىلإ لوكوم ةجوزلا نايتإ نأ ىلع « لوزنلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو 4

 ؛ هللا مساب : لاق« هله يتأي ْنَأ َداَرَأ اذإ مكدحأ نو: ملسو هلآو هيلع

 يف لَو اَمُهَنْيَب ْرَدَقُي نإ هنإف ؛ اَنَتَقَرَر ام ناطْيشلا بّثجو ناطَيشلا اَْبنَج مهلا

 e (ا دم ا « كلذ

 هللا هللا E لات« هله يتأي ن دار ذإ مُكَدَحَ ذأ وو مس« لاو

 ےس سمس ايف نر

 « كلذ يف هلو امه اا نقرر ام ناطّيشلا ِبْنَجَو ناطّيشلا انتج

 ىلع لید ثيدحلاو < ملسم ظفل اذه : (هْيَلَع ( قفتم . (ًادَبأ ناطيشلا ه هرصي 3

 نأ ول» : ةياور رسفت ةياورلا هذهو <« ةدارإلا دنع ةرشابملا لبق لوقلا نوكي هنأ

TAA 



 سابع نبا ثيدح - ١ الا ةف تابا حاکنلا باتک ۔ ۸

 يب نيس EE يراخبلا اهجرخأ - « «هلهأ يتأي نيح لوقي مك دحأ

 . هتأرماو لجرلل : «انبنج» ريمضو

 .دارفإلا « ينتقزر ام بنجو ينبنج) : يناربطلا ةياور نو

 . هيلع طلسي مل: ى (أدبأ ناطيشلا هرضي مل» : هلوقو

 ءررضلا عاونأ عيمج يف مومعلا ةهج ىلع ررضلا يفن : ضايع يضاقلا لاق
 عم يفنلا ةغيص نم لاوحألا عيمج ىف مومعلا رهاظلا ناك نإو « دارم ريغ

 يف ناطيشلا نعطي مدأ نبا لك» : نأ نم ثيدحلا يف تبث الو ةماعلا

 عم « ةلمجلا يف ررض عون نعطلا اذه يف نإف ؛ «اهنباو ميرم الإ دلوي نيح هنطب
 ينيدلا ررضلا مومع ىلع ينبم يضاقلا نم اذه : تلق . هخارص ببس كلذ نأ

 . يويندلاو

 ىلاعت لاق نيذلا دابعلا ةلمج نم نوكي هنأو « ىنيدلا الإ دارملا سيل : ليقو

 هنأ اذه ديؤيو « ٦١[ : ءارسإلا] #ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ# :مهيف

 ادلو نوكي نأ هب تلمح نإ ىجري ناكف : هيفو ؛ نسحلا نع قازرلا دبع جرخأ

 . يأرلا لبق نم لاقي ال هنكلو « لسرم وهو « ًاح اص
 ةمصعلا هنم مزلي نكلو « هنيد ىف هرضي ال هنأ لمتحي : ديعلا قيقد نبا لاق

 . ءايبنألل الإ تسيلو

 نم قح ىفو « بوجولا ةهج ىلع ءايبنألا قح يف ةمصعلا نأب بيجأ دقو

 هنم ردصي ال نم دجوي نأ دعبي الف ؛ زاوجلا ةهج ىلع ءاعدلا اذهب هلجأل يعد

 هل اا نك د مل نإو « دمع ةيصعم

۳۸۹ 



 ةريره يبأ ثيدح - ١ ءاسنلا ةرشع باب  ؟ حاكنلا باتك ۔ ۸

 نع هتمصع دارملا سيلو « رفكلا ىلإ هنيد يف هنتفي مل هرضي مل: ليقو
 . ةيصعملا

 نع ءاج ام هديؤيو ‹ همأ عامج يف هيبأل ناطيشلا ةكراشم هرضي مل : ليقو

 عماجيف هليلحإ ىلع ناطيشلا فتلي « يمسي الو « عماجي يذلا نأ : دهاجم

 . ةبوجألا نرقأ اذه لعلو : ليق . هعم

 ثيدحلا مث « لسرم وه مث « دهاجم نع هجرخأ نم ركذي مل هنأ الإ : تلق

 اشم مدع نإ : لوقي هلعلو « اذه ىلع لصحت الو , دلولل لصحت ةدئافل قيس

 ..انضنأ دلولا ىلع ةدئاع هتدئاف همأ عامج يف هيب ال ناطيشلا

 مصتعي نأو « لاح لك يف اهتكرب نايبو « ةيمستلا بابحتسا ثيدحلا يفو

 . ءاوسألا عيمج نم هب ةذاعتسالاو همساب كربتلاو « ناطيشلا نم هركذو هللاب

 . هللا ركذ اذإ الإ « لاوحألا نم لاح يف مدآ نبا قرافي ال ناطيشلا نأ هيفو

 لجرلا اعد اذإ» : لاق هل يبنلا نع هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو - ۱

 ىتح  ةَكئالما اهْنَنعَل ؛ َناَبْضَغ َتاَبَق ءيجت ْنَأ بأف هشارف ىلإ ُهَتأرما
 ءاّمّسلا يف يذلا ناك : ملل «يراَخُبلل ظفللاو « يلع فت تم . (حبصت

 : ( . «(اهنع ىضْرَي ىتح ؛ ؛ اًهْيَلَع اطخاس
 هي

 سزا
 ُهتأرما لجرلا اعد اَذِإ) : لاق

 e ىتح ) ةكئالَملا اهننعل ؛ ناَبضْغ تاَبَف ءيجت أ E هشارف ىلإ

£ 

 قفتم) «عجرت ىتح» : يراخبلا ظافلأ ضعب يفف ؛ نايصعلا نع عجرتو : ي ىأ

 یب : ىبنلا نع هنع هللا يصر هريره يبأ نعو)

۳۹۰ 



 ةريره يبأ ثيدح - ۱ ءانسلا ةريقع:تاندا حاكنلا باتك ۔۸

 ؛ اَْيَلَع ًاطخاّس ءاّمّسلا يف يذلا ناك» : ملسملو . يراخبلل ظفللاو « هيلع

 : يأ ؛ اهجوز ةباجإ ةأرملا ىلع بجي هنأب رابخإ ثيدحلا : («اهنع ىضَرَي ىتح
 : هلوق يف امك ؛ عامجلا نع ةيانك , «هشارف ىلإ» : هلوق نأل ؛ عامجلل اهاعد اذإ

 . «شارفلل دلولا»

 لا نوكي الو هللا رمأ نع الإ نوتعلب ال دإ ١ اهل ةكنالملا نعل يوحتولا ليلو

 بجاو كرت ىلع الإ ةبوقع الو « ةبوقع

 موهفم الو « ليللا يف ةباجإلا بوجو ىلع ليلد : «حبصت ىتح» : هلوقو
 . اراهن هتباجإ اهيلع بجي هنإف الإو ؛ بلاغلا جرخم هركذ جرخ هنأل ؛ هل

 لبقت ال ةثالث» : E نباو ةميزخ نبا ليللاب ديقم ريغ جرخأ دقو

 ‹ عجري ىتح قبآلا دبعلا : ةنسح ءامسلا ىلإ مهل دعصت الو « ةالص مهل

 . «ىضري ىتح « اهجوز اهيلع طخاسلا ةأرملاو « وحصي ىتح ناركسلاو

 هيف سيلو « عامجلا ريغ ىف اهتعاط مدعل ولو « ًاقلطم هطخس يف اذه ناك نإو

 نم اهعامج ىف هل اهتعاط مدع هيف لخدي «اديدش اديعو هيف نأ الإ « نعل

 . راهن وأ« ليل

 . اهجوز : يأ «اهيلع نابضغ تابف» : قلخلا ءدب ىف هتياور يف يراخبلا دازو

 يوجب ارسال ربل و وم
 . نعللا قحتست ال اهنإف كلذ نم بضغي مل اذإ ام فالخب « اهتيصعم

 , هل وه نمع قحلا هيلع نم عنم نأ ىلع ةلالد «ةكئالملا اهتنعل» : هلوق يفو

 . لام وأ « ندب يف قحلا ناك ءاوس « عناملا ىلع ىلاعت هللا طخس بجوي « هبلط دقو

۳۹۱ 



 ةريره يبأ ثيدح - ۱ ءاسنلا ةرشع باب - ۲ حاكنلا باتک ۔ ۸

 باهرإلا هجو ىلع ناك اذإ ملسملا يصاعلا نعلزوجي هنأ ىلع لديو : ليق

 . ةرفغملاو ةبوتلاب هل يعد اهعقاو اذإف ؛ ةيصعملا عقاوي نأ لبق « هيلع

 دييقتلا اذه سيل: بلهملا نع اذهل هلقن دعب «حتفلا» يف فنصملا لاق

 . ىرخأ ةلدأ نم لب ؛ ثيدحلا نم ادافتسم

 ال اذهو « ةمحرلا نم داعبإلا وهو « يوغللا هانعم هب دارأ نعللا عنم نأ قحلاو

 نع عوجرلاو ةبوتلاو ةيادهلا هل بلطي لب ؛ ملسملا ىلع هب ىعدي نأ قيلي
 هلحم نأ ىفخي الو « بسلا قلطم وهو « ىفرعلا هانعم دارأ هزاجأ يذلاو « ةيصعملا

 دوب فال عدتري ثيحب ناك اذإ

 ىهتنا « فلتخم فيلكتلا نإف ؛ انم نعللا زاوج هنم مزلي ال ةكئالملا نعلو

 . همالك

 هنإف ؛ دودرم مالك « باهرإلل ةيصعملا عوقو لبق نعلي هنإ : بلهملا لوق : تلق

 عوقو لبقف « هنم اهعوقو نعللا ببس نأل ؛ ًالصأ اهل هعاقيإ لبق هنعل زوجي ال

 . ببسملا عاقيإل هجو ال ببسلا

 : ثيداحأو « ةباجإلا نع ةأرملا ءابإ ىلع ةكئالملا نعل ثيدحلا يف بتر هنإ مث
 ظفاحلا لوقو « ابراش هنوك فصو ىلع نعللا اهيف بتر ‹ «رمخلا براش هللا نعل»

 . يوغللا ىنعملا الإ عراشلل دارم ريغ هنأ ىفخي ال « زاج « ىفرعلا هانعم ديرأ نإ هنأب

 نعل ىلاعت هنأبو ء ركذ نم نعلت ةكئالملا نأ انربخأ ىلاعت هللا نأ قيقحتلاو

 لاشتمالا انيلع بجو هنعلب رمألا درو نإف ؛ هنعلب انرمأي ملو ءرمخلا براش

 . رافغتسالاو ةبوتلل قيفوتلاب هل ءاعدلا انل بدنو « هتبوت ملعت مل ام « هنعلو

۹۲ 



 رمع نبا ثيدح 1 ءاسلا ع تا حاکنلا باتك ۔۸

 هللا رمأ نع هنأ مولعمو «ركذ نم نعلت ةكئالملا نأ ىلاعت هللا ربخأ دقو

 لهأ نم مهنونعلي نم لمشي ماع وهو« ضرألا يف نمل نورفغتسي مهنأ ربخأو
 نوجاتحلا مهنأل ؛ ناميإلا لهأ ةاصع نم دارملا ذإ « ةيآلا يف نودارملا مهو « ناميإلا

 املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر# : هلوقب ةديقم اهنأ ال «رافغتسالا ىلإ

 . هل روفغم بئاتلا نأل : ليق امك « [۷ : رفاغ] #اوبات نيذلل رفغاف

 . نيبئاتلا نأشب هيونت ةدايزو دبعت ةرفغملاب هل مهؤاعد امنإو
 ةكئالملا نأ فرعي اذهبو « دارم ريغ هنأ مولعمف رافكلل اهمومع لومش امأو

 . هيلإ انرشأ امك نيرمألاب اوماق

 يأو « هنم هتوهش ءاضق ىف هاصع نم نعلو « هدبعل هللا ةياعر ثيدحلا ىفو

 . ًاركاذ هالوم معنل نكيلف ؟ريقحلا دبعلل ريبكلا كلملا ةياعر نم مظعأ ةياعر

 لوسر مالك نم ةفيرشلا ةتكنلا هذهلو « ًارذاحم هيصاعم نمو  ًاركاش هيدايألو
 . اركاذم قي هللا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ّيِبَنلا نأ : امُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 5
 . هيلع َقفَتُم . ةمشْوتسمْلاو ةمشاولاو . ةَلِصْوَتْسُملاو ةلصاولا َنَعْل

 نعل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 ةمجعملا نيشلاب : (ةّمشاولاو , ةلصوتسملاو) ةلمهملا داصلاب : (ةلصاولا

 . (هيلع قفتم . ةمشْؤَتْسملاو)
 وأ « اهسفنل هتلعف ءاوس « اهريغ رعشب اهرعش لصت يتلا ةأرملا يه : ةلصاولا

 :اهريخل

۳4۴ 



 س ت ا ا ب ب

 الو «اهب لعفيو : «حرشلا» يف دازو ٠ كلذ لعف بلطت يتلا : ةلصوتسملاو

 . ظفللا هيلع لدي

 . اهتفش وأ « اهفك رهظ يف اهوحنو ةربإ زرغت نأ وهو « مشولا ةلعاف : ةمشاولاو

 ةرونلاو لحكلاب عضوملا كلذ وشحت مث « مدلا ليسي ىتح « اهندب نم امهوحن وأ

 ءايشألا ةعبرألا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو « كلذل ةبلاطلا : ةمشوتسملاو

 ظ ظ . ثيدحلا يف ةروكذملا

 ءاوس « هريغ وأ « يمدآ « هريغ وأ « مرحم رعشب ًاقلطم ةأرملل مرحم لصولاف
 . ةجوزم ريغ وأ ‹ ةجّوزم « ال وأ « ةنيز تاذ ةأرملا تناك

 N دلو هيلع نضيع A قالو ةرئنابخلا وب ةيوداولاو
 فلا عرج اق هاك ءا رجلا لصول اهم محلا ةيضاق
 . رئابكلا نم يصاعملا هذه نأ نعللا لدو « هلاؤسو

 . هللا قلخل رييغت هنأب ثيداحألا ضعب يف مشولا للع دقو « اذه

 صوصخم وهف هتلمش نإو « ةلعلا هلمشت هوحنو ءانحلاب باضخلا نإ : لاقي الو

 رييغتب رمأ لب ؛ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هرصع ىف عقو دق هنأبو « عامجإلاب

 . دنه ةصق ىف امك باضخلاب ةأرملا عباصأ ضايب

 فلتخا : ضايع يضاقلا لاقف « قرخلا نم هوحنو ريرحلاب رعشلا لصو امأف

 : ةلأسملا يف ءاملعلا

۳۹٤ 



 بهو تنب ةماذج ثيدح _ ۳ ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاكنلا باتك 6

 ؛ ءىش لكب عونم لصولا : نورثكألا لاق وأ « نوريثكو يربطلاو كلام لاقف

 نأ : رباج نع ملسم ثيدحب اوجتحاو « قرخ وأ « ريرح وأ « فوصب هتلصو ءاوس

 . اعيش اهسأرب ةأرملا لصت نأ رجز ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هلصوب سأب الو « رعشلاب لصولاب صتخم يهنلا : دعس نب ثيللا لاقو

 . كلذ ريغو قرخ وأ « فوصب

 . اهنع حصي الو « ةشئاع نع يورم وهو ‹ ءيش لكب زوجي : مهضعب لاقو

 سيلف « رعشلا هبشي ال ام اهوحنو ةنولملا ريرحلا طويخ طبر اًمأو : ىضاقلا لاق

 لمجتلل وه امنإو ؛ لصولا نم دوصقم ىنعمل الو « لصوب سيل هنآل ؛ هنع يهنم
 ىهتنا . نيسحتلاو

 هنول ناك امف « جوزلل عادخلا نم كلذ يف ام وه بسانملا ىنعملا نم هدارمو

 . هيف عادخ الف « رعشلا نولل ًارياغم

 للا َلوُسَر تْرَضَح : تلاق اهنع هللا يضر ِبْهَو تب ةَماذُج نعو - 1۳
 نع ىَهْنأ نأ تْمَمَه ذل : ٌلوُقَي وهو « سانا يف ّمّلسو هلآو هيلع هلا ىلص

 كلذ رضي الف ؛ ْمُمَدالْوَأ نوليغي ْمُه اذإف ؛ سرافو موُرلا يف ترظتف : ةليغلا

 أولا كلذ» : لو هللا لور لاقف ءلْزَعْلا نع هولا جلا (ائيش ُْهَدالْوَأ

 . ملم اور . «يفخلا

 ىوريو ةمجعم لاذو ميجلا مضب : (اهنع للا يضر بهو تنب ةماذج نعو)

 : همأ نم نصحم نب ةشاكع تخأ يه « فيحصت وهو : ليق « ةلمهملا لادلاب

 ترِضَح : تلاق) سنأ رغصم ؛ ةداتق نب سينأ تحت تناكو « اهموق عم ترجاه

۴40 



 بهو تدب ةماذج ثيدح 47 ءاسنلا ةرشع باب ۔ ۲ حاكنلا باتک ۔ ۸

 نأ تممَه دقل» : لوقي وهو ؛ . سانأ يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 موُرلا يف ترظنف) ةيتحت ةانثمف ةمجعملا نيغلا رسكب : (ةّلغلا نع ىهنأ

 لاس تها مهدالوأ كلذ رضي الف ؛ مهدالوأ َنوُليغُي مُه اذإف ؛ سرافو

 . (ملسم هاور . «يفخلا دأولا كلذ» : الج هللا لوسر لاقف « لزعلا نع

 : اهل لاقيو « اهطبض مدقت « ةليغلا : ىلوألا : نيتلأسم ىلع ثيدحلا لمتشا

 اهب دارملا ؛ نيغلا رسكب « لايغلاو « ةيتحتلا ةانثملا حتف عم نيغلا حتفب « ليغلا

 . امهريغو يعمصألاو كلام هلاق امك « عضرت يهو هتأرما لجرلا ةعماجم

 « ءاد كلذ نإ : نولوقي ءابطألاو « لماح يهو ةأرملا عضرت نأ يه : ليقو .

 « مهيلع كلذ در ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نكلو « هيقتتو ههركت برعلاو ظ

 الو ‹ كلذ لعفت مورلاو سراف نأب ؛ ءابطألاو برعلا همعز يذلا ررضلا مدع نّيبو

 ..دالوالا عم تدحي ررض

 . ليغي لاغأ نم : «نوليغي مه اذإف» : هلوقو .

 عزني نأ وهو « يازلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب وهو ؛ لزعلا : ةيناثلا ةلأسملاو

 . جرفلا جراخ لزنيل ؛ جاليإلا دعب

 دلولا ءيجم ةهارك لمحت الئلف ؛ ةمألا قح ىف امأ : نيرمأ دحأل لعفي وهو

 عيضرلا ررض ةهاركف ةرحلا قح ىف اّمأو ء اهعيب رذعتي كلذ عم هنأل ؛ ةمألا نم

 . ةأرملا لمحت الثل وأ « ناك نإ

 نأل ؛ هيرحت ىلع لاد ¢ ينحل دأولا هنأ» : هلع مهلاؤس باوج يف هلوقو

 . ةيح تنبلا نفد دأولا

۳۹٦ 



 بهو تنلب ةماذج ثيدح _ 45 ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاكنلا باتک ۔ ۸

 مهلو « اهنذإ ريغب ةيرسلا ةمألا نعو « اهنذإب ةرحلا نع زوجي : روهمجلا لاقو
 . رحب ةجوزملا ةمألا يف فالخ

 : نيثيدحب ضراعم ںاتکلا ثيدحو : اولاق

 كلت : دوهيلا تلاقف « لزعن انكو ءراوج انل تناك : لاق رباج نع : لوألا

 نع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لئسف « ىرغصلا ةدوؤوملا
 هجرخأ « «هدر عطتست مل هقلخ هللا دارأ ولو .دوهيلا تبذك» : لاقف كلذ

 . هححصو يذمرتلاو ىئاسنلا

 عمجلاو : يواحطلا لاق « هوحن ةريره ىبأ ثيدح نم ىئاسنلا هجرخأ : يناثلاو

 . هيزنتلا ىلع ةماذج ثيدح يف يهنلا لمحب « ثيداح ألا نيب

 اهريغ ثيدح نأب ميرحتلل هيف ىهنلا نأو « ةماذج ثيدح مزح نبا حجرو

 . نايبلا هيلعف عنملا دعب حيبأ هنأ ىعدا نمف عنام اهثيدحو « ةحابإلا لصأل حجرم

 (يفخلا دأولا كلذ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةلالد ىف مزح نبا عزونو

 ؛ ةققحم ةايح عطق وه يذلا ققحملا دأولل مرحتلا نأل ؛ يرحتلاب ةحارصلا ىلع

 . ةايحلا ىلإ يدؤي امل عطق وه امّنِإف « هب مالسلاو ةالصلا هيلع ههبش نإو « لزعلاو
 . هب هبشملا نود هبشملاو

 لزعلا نع يهنلا ةلع اأو « لمحلا عنم دصق نم هب قلعت ا اأو ءامس افإو
 نيب ةقرفتلا مدع ىلع لاد وهو . ردقلل ةدناعم هنأ ههجو نأ ىلع ةلاد ثيداحألاف

 . ةمألاو ةرحلا

۳4۹۷ 



 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح 454  ءاسنلا ةرشع باب ۲ ظ حاكنلا باتك -

 همدعو هزاوج عرفتي « حورلا خفن لبق ةفطنلا طاقسإل ةأرملا ةجلاعم : ةدئاف

 . ىلوألاب اذه مّرح همرح نمو « ةجلاعملا زاجأ هزاجأ نمو « لزعلا يف فالخلا ىلع

 ضعب ىتفأ دقو . هلصأ نم لّبحلا عطقي ام ةأرملا يطاعت اذهب قحليو

 . ًاقلطم لزعلا ةحابإب مهلوق ىلع لكشم وهو « عنملاب ةيعفاشلا
 لورا لاف الخر نأ ةع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو - ٤

 ديري ام ديرأ اَنأو « لمْحَت ْنأ ُهَركأ انأو اَهْنَع لع اأو ةيراج يل نإ اهلا

 تَبذك» : لاق ؟ىَرْغّصْلا دوووم لْرَعلا نأ ثدحت َدوُهَيلا نإو لاَجّرلا

 او اأ ةاور ارت نأ كتطتنا اه ةقلخت نأ دا ول ؛ دوها

 . تاقث ُهُلاَجَرَو « يواَحَطلاو يئاَسَنلاَو ُهَل ظْفَللاَو « دود
2 

 نإ !هللا َلوُسَر اي : لاق ًالُجَر نأ : هنع هللا يضر يرالخلا ديعّس يبأ نعو)

 نو لاح لا دا م ديرأ انآ لمت نأ ةر انو اهن لأ اتو ةيراج يل

 َداَرَ و ؛ ُدوُهَيِلا تَبذك» : لاق ؟ىْذّصلا ةدوُؤَوَمْلا لزعلا نأ ا دوهَيلا

 هَل ظفللاَو « َهْواَد وُبَأَو ٌدَمْحَأ اور فرضت نأ تّيطتسا ام: هقلخي نأ هللا

 . (تاقث ُهلاَجرَو , يواحطلاو يئاّسنلاَو .

 لزعلا مالسلاو ةالصلا هيلع هتيمستو « ىهنلا ثيدح ضراع دق ثيدحلا
 . ىرغصلا ةدوؤوملا هتيمست يف دوهيلا بذك اذه يفو « ىفخلا دأولا

 ؛ دوهيلا بيذكتو « هيزنتلا ىلع لمح يهنلا ثيدح نأب امهنيب عمج دقو

 . يقيقحلا ميرحتلا اودارأ مهنأل

۳4۹۸ 



 رباج ثيدح 65 ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاکنلا باتك ۔ ۸

 قلخ رّدق اذإ ىلاعت هنأ هانعم ؛ هرخآ ىلإ «. . . هقلخي نأ هللا دارأ ول» : هلوقو

 مكعفني الو « هعفد ىلع نوردقت الف ؛ ءاملا مكقبسي هنأو اهقلخ نم دب الف ؛ سفن

 . هللا هردق ام مامتل لزاعلا روعش ريغ نم ءاملا قبسي دقف ؛ كلذ ىلع صرحلا

 در ا نا هنأ هححصو « سنأ ثيدح نم رازبلاو دمحأ جرخأ دقو

 نوكي يذلا ءاملا نأ ول» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاقف « لزعلا نع لابي

 يف نادهاش هلو« «ادلو اهنم هللا جرخأل «ةرخص ىلع هتقرهأ دلولا هنم
 . دوعسم نبا نع هل «طسوألا» يفو « سابع نبا نع يناربطلل «ريبكلا»

 هللا لوُمسَر دهَع ىلع لزْعَت انك : لاق هنع هللا يضر رباج نعو - ۹16

 هلع اتات هلع ىَْنُب اعيش ناك ولو كني نآْرَْلاَو مَّلسو هلآو هيلع هللا یلص

 مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا يبن كلذ لبق حل 58

 يل ا
 نآرقلا هنع اناهنل « هنع ىِهْنُي ًائيش ناك ولو , لزني نآرقلاو ملسو هلآو هيلع

 يراخبلا هركذي مل « هرخآ ىلإ هنع ىهْنُي ائيش ناك ول : هلوق نأ الإ : (هيلع قفتم
eًاطابنتسا هلاق  . 

 ال نايفس نع هتاور رثكأ تدجوف ديناسملا تعبتت ي يف ذ فنصملا لاق

 | . ةدايزلا هذه نوركذي

 نم ةدايزلا لعجف ؛ انه فنصملل عقو ام لثم «ةدمعلا» بحاصل عقو دقو

 . ثيدحلا

۳۹۹ 



 سنا تد 5 ءاسنلا ةرشع باب ۲ حاکنلا باتک ۔ ۸

 : (ملسملو) مهل هللا ريرقتب رباج لالدتسا برغتساو « ديعلا قيقد نبا اهحرشو

 . (هنع انهني ملف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا يبن كلذ غلبف) رباج نع : يأ

 رباج دارأ هنإ : ليق دقو « هزاوج ىلع مهل مالسلاو ةالصلا هيلع هريرقت لدف

 : لوقي هنأكف ؛ هيلإ يحوي ام هريغ وأ « هتوالتب دبعتملا نم معأ « أرقي ام نآرقلاب

 نبا بارغتسا لوزيف : ليق « هيلع رقن مل ًامارح ناك ولو « عيرشتلا نمز يف انلعف

 . هولعف مهنأب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ملع نم دب ال هنأ الإ ديعلا قيقد

 هل لد امك هيزنتلا ةهارك هيفاني الو « لزعلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو

 . يهنلا ثيداحأ

 ىلع ُفوُطَي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبتلا نأ ستا نعو 5

 . ململ ظفللاو ُهاَجَرْخَأ . ٍدحاو لسع هئاّسن

 هئاتسن ىلع فوُطَي ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يلا ذأ: نشا فو

 . (ملُْمل ُظْفَللاو هاَجَرْحَأ ٍدحاو لب

 نيب مسقلا نكي مل هنأ ىلع هب لدتساو « لسغلا باب يف هيلع مالكلا مدقت

 ( . ًابجاو هيلع مالسلاو ةالصلا هيلع هئاسن

 ال راهنلا نم ةعاس مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ناك هنإ : يبرعلا نبا لاقو

 . برغملا دعب تناك اهنع لغتشا نإف ؛ رصعلا دعب يهو « مسقلا اهيف هيلع بجي

 ىلاعت هللا ىلص هنأ : يراخبلا هجرخخأ يذلا ةشئاع ثيدح نم هذخأ هنأكو

 . نهادحإ نم ونديف هئاسن ىلع لخد رصعلا نم فرصنا اذإ ناك ملسو هلآو هيلع
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 نا ناک ا ءاسنلا ةرشع باب - ۲ حاكنلا باتك ۔۸

 , عاقو ريغ نم : هتاياور يصعب يكاد الإ , عاقولل هنأ لمتحي ءونديف : اهلوقف
 . يبرعلا نبال اذخأم متي ال وهف

 ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : سنأ ثيدح نم يراخبلا جرخأ دقو

 . ةوسن عست ذئموي هلو « ةدحاولا ةليللا يف هئاسن ىلع فوطي

 . تقولا كلذ عستي ال هنأل ؛ هلاق امك « برغملا دعب ةليللاب داري نأ متي الو

 الإو « داعبتسا درجم وهو ! ليق اذك « كلذ لعفل ءاشعلا ةالصل راظتنالا عم اميس
 هنأل وأ ء ءاشعلا رخؤي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف ؛ كلذل هعاستا رهاظلاف

 . هريغ اهطعي مل كلذ ىف ةوق ىطعأ

 : ىلاعت هلوق رهاظ وهو « هئاسنل هيلع مسقلا بجي ال ناك هنأ ليلد ثيدحلاو

 . ملعلا لهآ نم ةعامج هيلإ بهذو « [ه١ : بازحألا] (نهنم ءاشت نم يجرت#

 لعفي ناك هنأب ثيدحلا اذه اولوأتو « مسقلا هيلع بجي : نولوقي روهمجلاو
 فنأتسي مث « مسقلا ءافيتسا دنع هلعف لمتحي هنأبو « ةبونلا ةبحاص اضرب كلذ

 . مسقلا بوجو لبق كلذ لعف هنأ لمتحي هنأبو « ةمسقلا

 . ةرشع ىدحإ نهو : يراخبلا ةياور يفو « ةوسن عست ذئموي هلو : هلوقو

 يتلا تاجوزلا ىلإ ًارظن « عست : لاق نم لوق لمحي نأب نيتياورلا نيب عمجيو
 لاق امك « عست نع تام هنأو « عست نم رثكأ هدنع عمتجي ملو « هدنع نعمتجا

 . «ةراتخلا» يف هنع ءايضلا هجرخأ . سنأ

 قلطيو « نهيف ةناحيرو « ةيطبقلا ةيرام لخدأ « ةرشع ىدحإ : لاق نمو

 كيف



 + نسا اخ 5 ءاسنلا ةرشع باب ؟ حاكنلا باتك ۔۸

 ٠ ىف لاجرلا لمكأ ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع ةلالذ ثيدحلا ىفو

 ظ نيثالث ةوق هل ناك هنأ يراخبلا جرخأ دقو « ةوقلا هذه هل. ناك ثيح « ةيلوجرلا ا

 «ةنحلا| ةفص) يف ميعن يب أل هلثمو ؛ نيعبرأ ةوق : ىليعامسإلا ةياور يفو الجر

 کک لهأ لاجر نم :دازو . -

 نإ» : مقرأ نب ديز ثيدح نم مكاحلا هححصو ؛ ىئاسنلاو دمحأ جرخأ دقو 2٠

 . «ةوهشلاو عامجلاو برشلاو لكألا يف ةئام ةوق ىطعيل ةنجلا يف لجرلا

۲ 



 سنأ ثیدح ۔ ۷ قادصلا باب ۔ ٣ حاكنلا باتک ۔۸

 قادصلا باب ۔ ۳

 قدصب هراعشإل ؛ قدصلا نم ذوخأم « اهرسكو ةلمهملا داصلا حتفب ؛ قادصلا

 : هلوق اهعمجي ءامسأ ةينامث هلو « تاغل عبس هيفو ‹ ةجوزلا يف جوزلا ةبغر

 قئالع رقع مث رجأو ءابح ةضيرفو ةلحن رهمو قادص

 ىلع رذعتسملا» بحاص لاق امك ءايلوألل انلبق نم عرش يف قادصلا ناكو

 : «بهذملا

 ص سن مع سڪ

 فل يبنلا نع « هنع هللا يضر سنأ ْنَع ۷ لَعَجَو ةّيفص َقَتْعَأ هنأ :

 اهقتع َلَعَجَو ةّيفص َقَتْغ أ هنأ : لا يبنلا ن« هنع هللا يضر سنأ ْنَع]

 . (هّيَلَع َقْفَتُم . اهقا دص

 ‹ نارمع نب نوراه طبس نم « بطخأ نب ؛ ييح تنب ةيفص « نينمؤملا مأ يه

 ‹ يبسلا يف ةيفص تعقوو « ربيخ موي لتقو « قيقحلا يبأ نبا تحت تناك

 ةنس تتامو « اهقادص اهقتع لعجو اهجّوزتو اهقتعأف « ولج هللا لوسر اهافطصاف

 . كلذ ريغ ليقو « نيسمخ

 ‹ كلذ ديفت تعقو ةرابع يأب ًاقادص قتعلا لعج ةحص ىلع ليلد ثيدحلاو

 . ىنعملا اذه ىف ةرابعلا ةيفيك ىف تارابع ةدع ءاهقفللو

 « مهريغو قاحسإو دمحأ و ةيوداهلا ًارهم قتعلا لعج ةحص ىلإ بهذو
 . ثيدحلا اذهب اولدتساو



 سنأ ثيدح ۔ ۷ قادصلا باب ۔ ۳ حاکنلا باتك ۔۸

 هنأب ثيدحلا نع اوباجأو ء أرهم قتعلا لعج ةحص مدع ىلإ رثكألا بهذو

 اهيلع هل بجوف « اهجّوزتي نأ طرشب اهقتعأ ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . اهب اهجوزتف ةمولعم تناكو « اهتميق

 . «اهقا دص اهقتع لعجو اهجّوزت مث» : ظفلب ملسم يف هنأ ليوأتلا اذه دریو

 : ثيدحلا اذه ىور نأ دعب سنأل تباث لاق : هيوار زيزعلا دبع لاق هنأ : هيفو

 . ًاقادص قتعلا سفن لعج هنأ رهاظ هنإف ؛ اهقتعأو اهّسفت : لاق ؟اهقدصأ ام

 ريغ همهف نأ زوجيو « هب ربعف سنأ همهف ءيش اذه نإ : لاق نم لوق امأو
 هلآو هيلع هللا ىلص هنأب حرص دقو « هل مهفأو ظفللاب فرعأ هنأ هباوجف « حيحص

 هب نظلا نسحو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفل وار وهف . ًاقادص قتعلا لعج ملسو
 لاوقألا در مزل الإو « لاوقألل اهلوبق بجي امك « لاعفألل هتياور لوبق بجوي هتقثل

 هنووري ام رثكأو « ليلق ءيش يف الإ يوبنلا ظفللا ةباحصلا لقني ملذإ ؛ لاعفألاو

 . همهف اهتدمع ىنعملا ةياورو « فورعم وه امك ىنعملاب

 : لاق هنإف ؛ هظفل رهاظ فالح « ًاننظت هلاق لب ؛ سنأ هعفري مل هنإ : هلوقو

 يناربطلا جرخأ دقو « اهقتع اهقادص  مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ديري - لعج

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ينقتعأ : تلاق ةيفص ثيدح نم خيشلا وبأو

 ًاننظت كلذ لقي مل هنأو « سنأ هاور اميف حيرص وهو « يقادص يقتع لعجو

 ظ . ليق امك

 : نيهجول سايقلا فلاخ هنأل : اولاق « هولوأتو ثيدحلا روهمجلا فلاح امتإو
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 نينا تبدع ۷ قادصلا باب ۔ ٣ حاكنلا باتك ۔۸

 امإو « لاحم وهو « اهقتع لبق عقي نأ امإ اهسفن ىلع اهدقع نأ : امهدحأ

 . اهل مزال ريغ كلذو « هدعب

 وهو « قرلا ةلاح قتعلا ررقتي نأ امإف « ًاقادص قتعلا انلعج نإ انأ : ىناثلاو

 دوجو مزليف « دقعلا ىلع اهقبس مزليف « ةيرحلا ا ا
 ىلع هررقت مّدقتي نأ دب ال قادصلا نال ؛ لاحم وهو « همدع ضرف لاح قتعلا

 يف كلذ لثم ىتأتي الو « هبلط ةجوزلا كلمت ىتح « ًامكح امإو ًاصن امإ جوزلا
 . اقادص نوكي نأ لاحتساف قتعلا

 اع ايس انما هاف ىلاع ال اق ةجيض دعم هنا: لوا خا

 دعب نوكي دقعلا نأ : لّوألا نع باوجلاف « هولاق ام ميلست دعب : ًايناثو

 . كلذ يف روذحم الو . اهتميقب ةياعسلا اهمزل دقعلا نم تعنتما اذإو « قتعلا

 تناك اذإ ةعفنملاو « اهنع ةضواعملا حصي ةعفنم قتعلا نأب : يناثلا نعو

 . كلذ وحنو « جوزلا ةمدخو رادلا ىنكس : لثم « اهيلع دقعلا حص كلذك

 .هلعجب توفي نأ يغبني الف ؛ ميظع قتعلا باوث نإ : لاق نم لوق امأو

 . هريغ رهملا لعج نكمي ناكو « ًاقادص

 نوكيو « عيرشتلا نايبل لوضفملا لعفي مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : هباوجف

 ةشئاع هيب وو اج يرع لضفألا ساوث نم رثكأ هباوث

 ل ةيريوجل لاق هلي هنأ
 «؟كجوزتأو كتباتك كنع يضقأ نأ كل له» : اهتباتك يف هنيعتست تءاج

 . دواد وبأ هجرخأ . تلعف دق : تلاق

 أ : هظفلو . ةيفص ثيدحل ايزو ةيريوج ةصق ىف -



 ةشئاع ثيدح _ ۸٨۸ | قادصلا باب ۔ ٣ حاكنلا باتک ۔ ۸

 . هيف نحن امم سيلف ؛ هريغ الو ‹ رهملل ضرعت هيف سيل هنأ ىفخي الف

 ةشئاع تلأس : لاق هنع هللا يضر ن نمْحَرلا دبع نب َةَمَلَس يبأ نعو 4

 ةالصلا هيلع هللا لوُسَر ادص ناك مك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا جوز

 : تلقب اشو ةّيقوأ ةرشَع يتنلا هجاَوْزَأل ُهَقادَّص ناک : تلاق ؟ٌمالسلاو

 ؛ مهد ةئامُسْمَحح كتف ؛ ةّيقوأ فن : تلاقءال : تلق ؟رشَنلا ام يردتأ

 . ملسم هاو . هجاوزأل ُمالسلاو ٌةالصلا هيلع لا لوُسَر قادص اذهف

 دبع نب ةملس وبأ وه : (هنع هللا يضر نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نعو)

 هقفلاب نيروهشملا ةعبسلا ءاهقفلا دحأ ‹ يشرقلا يرهزلا فوع نب نمحرلا
 . هتينك همسا نإ : لاقي « مهمالعأو نيعباتلا ريهاشم نم لوق ىف ؛ ةنيدملاب

 هنع ذخأو « ةباحصلا نم ةعامج نع عمس « ةياورلا عساو ثيدحلا ريثك وهو

 ةنس نيعبس ىف وهو « ةئامو عبرأ : ليقو « نيعبسو عبرأ ةنس تام « ةعامج
 لوسر قادص ناك مك : مالسلاو ةالصلا هنيلع يبنلا جوز ةشئاع تلأس : لاق)

 : (ةيقوأ ةرشع يتنثا هجاوزأل هقادص ناك : تلاق ؟مالسلاو ةالصلا هيلع هللا

 ةددشم ةمجعم نيشو نونلا حتفب : (اشنو) ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو ةزمهلا مضب

 ةئامسمخ كلتف « ةيقوأ فصن : تلاق ءال : تلق ؟شنلا ام يردتأ : تلاق)

 . (ملسم هاور . هجاوزأل مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر قادص اذهف ؛ مهرد

 اذه ةشئاع مالك ناكو « ًامهرد نوعبرأ يهو زاجحلا ةيقوأ ثيدحلا يف دارملا

 ةجيدخو ةيريوج اهلثمو : ليق ؛ اهقتع ةيفص قادص نإف الإو « بلغألا ىلع ءانب
 هيلع ىبنلا نع يشاجنلا اهقدصأ ةبيبح مأو «رادقملا اذه اهقادص نكي مل
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 سابع نبا ثيدح - ۹ قادصلا باب * حاكنلا باتک ۔ ۸
 ےہ ر ہہ ر رسا ےس ا ساينس

 . هنم ًاعربت ناك هنأ الإ رانيد فالآ ةعبرأو « مهرد فالآ ةعبرأب مالسلاو ةالصلا

 . هلك هرمأ نع نكي ملو « مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرل ًاماركإ
 هدم

 . ايسأت مهرد ةئامسمخ رهملا لعج ةيعفاشلا بحتسا دقو

 هل دح الف «هرثكأ امأ « هانمّدق دقف «دقعلا هب حصي يذلا رهملا لقأ امأو

 . [٠٠:ءاسلا] € اراطنق نها دحإ متيتآو# : ىلاعت لاق « ًاعامجإ

oC Uيفد روت فيم هرعت  

 اه اطر ةنام ليقو لام لا نرس او

 «مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا جاوزأ روهم ردق ىلع هرثكأ رصق رمع دارأ ناك دقو

 . ةجتحم ةأرما هيلع تدرف « ةبطخلا يف هب ملكتو « لاملا تيب ىلإ ةدايزلا درو
 نيج يحتل مكلك ؛ لاي سرت فاراطل نها دحإ متيتآو# : ىلاعت هلوقب

 هللا يضر ةمطاف يِلَع حوت ال : لاق هنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو - 15

 ام : لاق « «ًائيش اهطغأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسز هل لاق ءامهنع

 5 يئاسنلاو دواد 5 هاَور . « «؟ةّيمطحلا كرد ياف : لاس | ءيش يدنع

e 

 هللا يضر ةّمطاف يلع جّوزت امل : لاق هنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ةيناثلا ةنسلا يف هنع هللا يضر ىلع اهجّوزت  نيملاعلا ءاسن ةديس يه : (امهنع

 نسحلا هل تدلو . ةجحلا يذ يف اهيلع ىنبو « ناضمر رهش ىف « ةرجهلا نم

 هيلع هتوم دعب ةنيدملاب تتامو « موثلك مأ) ةيقرو بنيزو « نسحمل او نيسحلاو
 هل لاق) «ةيدنلا ةضورلا» يف اهتمجرت انطسب دقو « رهشأ ةثالثب مالسلاو ةالصلا
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 4 قادصلا باب ۔ ۴ حاکنلا باتك ۔۸ ١

 : لاق !ءيش يدنع ام : لاق ء «ًائيش اهطعأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر
 ةمطح ىلإ ةبسن « ءاطلا حتفو ةلمهملا ءاحلا مضب : («؟ةّيمطُحلا كُعْرد َنْيَأف»

 . يئاسنلاو دواد وبأ هاور) عوردلا نولمعي اوناك سيقلا دبع نم نطب ؛ براحم نم

 . (مكاحلا هححصو

 اربج ؛ اهب لوخدلا لبق ةجوزلل ءيش ميدقت يغبني هنأ ىلع ليلد هيف

 هعرد اهاطعأ له ةياورلا يف ركذي ملو « ةفاك سانلا دنع فورعملا وهو « اهرطاخل

 . اهريغ وأ « ةروكذملا

 اهنأ الإ « اًمُهنع هللا يضر ةمطاف ىلع ىطعأ ام نييعت يف تاياور تدرو دقو

 ۰ . ةدنسم ريع

 هيلع هللا لوسر لاق : لاق هج ْنَع هيبأ نَع بْيَعش نب ورْسَع نعو - 4

 لبق ة ةدع وأ «ءاَبح وأ « قا دّص ىلع ْتَحَحَن ةَْما اَمّيَأ» : ا اا

 ؛ُهَيَطْعَأ نمل وهف . حاكتلا ةّمْصع َدْمَب ناك امو اهل وهف حاكثلا ةمصع

 الإ ةعيرألاو ايس (هتْخَأ وأ هبا هْيَلَع لُجَّرلا مركأ ام قحأو

 ظ . يذمرتلا

 هيلع هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)

 ءاحلا رسكب : (ءاّبح وأ «قادّص ىلَع تّحكن َََِرْما اَمُيَأ» : مالسلاو ةالصلا
 وأ) اهرهم ىلع ةدئاز ةجوزلل وأ «ريغلل ةيطعلا ؛ ةدودمم ةزمهف ةدحومف ةلمهملا

 0 ا ا ا ةلمهملا نيعلا رسكب : (ةدع
 قحأو « ُهّيطْعَأ ْنَمل َوُهَف  حاكّتلا ةَمْصع دعب ناك امو « اَهَل وهف حاكتلا
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 4 قادصلا باب *  حاكنلا باتك ۔۸

 . (يذمرتلا الإ ةعبرألاو دمحأ هاور « «ُهّتْخَأ وأ « هبا هيْلَع ْلُجَرلا مركأ

 ناك نإو . ةجوزلل وهف دقعلا لبق جوزلا هامس ام نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . فالخ ةلأسملا يفو , دقعلا دنع ناك ام كلذك ؛ خأو بأ نم اهريغل هتيمست

 . يروثلاو زيزعلا دبع نب رمعو كلامو يداهلا : ثيدحلا هدافأ ام ىلإ بهذف

 « بأ وأ « خأ نم ركذ نمل مزال طرشلا نأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو

 . حيحص حاكنلاو

 . لثملا قادص اهلو « ةدساف نوكت رهملا ةيمست نأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 دعب ناك نإو « هتنبال وهف « دقعلا دنع طرشلا ناك نإ هنأ ىلإ كلام بهذو

 يف حاكنلا هيبشت مهفالتخا ببسو : «دهتجما ةياهن» يف لاق : هل وهف . حاكنلا

 زوجي ال : لاق « ءابح هسفنل طرشو ةعلسلا عيبب ليكولاب ههبش نمف « عيبلاب كلذ

 : لاق عيبلل ًافلاخم كلذ يف حاكنلا لعج نمو « عيبلا زوجي ال امك حاكنلا

 و ا ف ا و ی ا

 داقعنا دعب ناك اذإ همهتي ملو  اهلثم قادص نع ًاناصقن هسفنل طرتش تا كلذ

 ركذي ملو «٠ تعمس اب كلذ للع امنإو . ىهتنا « قادصلا ىلع قافتالاو حاكنلا

 . ًالاقم هيف نأل ؛ ثيدحلا

 نإف ؛ هوحنو ماعطلاك فالتإلل وه ام فرعلا ىف ندا يطيح واج

 هيف عوجرلا حصيف ف ؛ ةحابإ ناك < . دقعلا لبق ملس امو «ارهم ناك < ‹دقعلا يف طرش

 هتميق ىف عجر « ءاقبلل ملسي ناك نإو . فلتلل ملسي ةداعلا ىف ناك اذإ هئاقب عم
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 دوعسم نبا ثيدح ١ قادصلا باب *  حاكنلا باتك - ۸

 . اعيمج نيفرطلا يف هتميقب عجر « هجيوزت نم اوعنمتي نأ الإ « هفلت دعب

 « يقب اميف عوجرلا هل ناك « جيوزتلا نم وه عنتما وأ « ةجوزلا تتام اذإو

 ادع اميف ال « هيف فلتلا داتعي يذلا تقولا لبق فلت اميفو « ءاقبلل ؛ ملس اميفو
 نإ ؛ ةوشر وأ « لاحلا بسح ىلع ؛ ةيده وأ « ةبه دقعلا دعب هملس اميفو « كلذ

 ىلإ جوزلا هقاس ام سرعلا ةميلو يف لعفي يذلا ماعطلا ناك نإو « هب الإ ملست مل

 نمل هنم لوانتلا زاج « كلذ لعفو « هرغصل دقعلا عم أطورشم ناكو « ةجوزلا يلو
 ال « كلذ لعفيل « هملسو هطرش امنإ جوزلا نأل ؛ مهريغو ةبارقلاك « هلثمل داتعي

 . اذه يف ربتعم فرعلاو « جوزلل اكلم ىقبيل
 ملو رم | جّوَرَت لُجَر ْنَع لكس هنأ : ِدوُعْسَم نْبا نع « ةَمقلَع نَعو - ۹۷1

 لثم اهل : دوُعْنم نبا لاقف ؟تاَم ىّنح . اهب َلْحْدَي ملو ءاقادّص اهل ضر

 لقْغَم َماَقَف «ثاَريملا الو ةدعلا اهْيَلَعَو « ططش الو « سكو ال ؛ اهئاّسن قا دّص

 ةأرما - قشاو تب عرب يف لو هللا لوُسر ىضق : لاقف يعجشألا ناتس نبا

 E كة ٍدوُعْسَم نبا اهب حرفف ؛ . تْيِضَق ام لثم - انم

E 

 « عخنلا نب ركب ينب نم كلام نب لبش يبأ سيق نبا : يأ : (ةمقلع نعو)

 دوعسم نبا ثيدحب رهتشا ليلج يعبات وهو « دوعسم نباو رمع نع ىور
 : دوعسم نبا نع) نيتسو ىدحإ ةنس تام « يعخنلا دوسألا مع وهو « هتبحصو
 ىّتح « اهب لذي ملو «ًاقادّص اهل ْضرْفَي ملو « ةأرما َجّوَرَت لُجَر ْنَع لس هنأ

 واولا حتفب : (سْكَو ال ؛ اهئاسن قادص لثم اهل : دوعسم نبا لاقف ؟تام
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 دوعسم نبا ثيدح ۔ ۱ قادصلا باب ۳ حاكنلا باتك 6

 الو) اهئاسن رهم نم صقني ال : يأ ؛ صقنلا وه ؛ ةلمهم نيسو فاكلا نوكسو

 ةدايزب جوزلا ىلع راجي ال : يأ ؛روجلا وهو « ةلمهملا ءاطلابو نيشلا حتفب : (ططش
 ميملا حتفب : (لقعم ماقف « ثاريملا اهلو ةّدعلا اهيلعو) اهئاسن ىلع اهرهم

 نونف ةلمهملا نيسلا رسكب : ل تح سو ا يوتا

 وبأ وه لقعمو « ةنكاس ةمجعم نيشو ةزمهلا حتفب : (يعجشألا) نونف فلأف

 ةرملا موي لتقو  ةفوكلا لهأ يف هيدحو ؛ ةفوكلا لزنو « ةكم حتف دهش « دمحم
 ءارلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب : (عورب يف هلي ا هللا لوفر شتا لاقف) ج

 فاقف ةمجعم نيشف فلأف ةحوتفم واوب : (قشاو تنب) ةلمهم نيعف واولا حتفو

 نبا اهب حرفف «. تيضق ام لثم) فلأف ةددشم نونف ميملا رسكب : (انم ةأرما)

 مهنم : (ةعامج هنسحو , يذمرتلا هححصو « ةعبرألاو دمحأ هاور . دوعسم

 يقهيبلا لاق هلثمو « هدانسإ ةحصل هيف زمغم ال : لاقو مزح نباو يدهم نبا

 . «تايفالخلا» يف

 عورب ثيدح تبث ول : لاقو « هلثم تبثي هجو نم هظفحأ ال : يعفاشلا لاقو

 ةت

 « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نع تبشثي ناك نإ : «مألا» ىف لاقو

 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نود دحأ يف ةجح الو « رومألا ىلوأ وهف

 هجو نم هنع هظفحأ ملو « هل ميلستلاب هللا ةعاط الإ هلوق يف ءيش الو « ربك نإو

 نع ةرمو « راسي نب لقعم نع ةرمو « نانس نب لقعم نع : لاقي ةرم ؛ هلثم تبثي



 دوعسم نبا ثيدح  ةال١ا قادصلا باب ۔ ۴ حاكللا باتک ۔۸

 ىلإ درو ثيدح هنأب يدقاولا هفعضو « نارطضالاب ىعفاشلا فيعضت اذه

 . ةنيدملا لهأ هفرع امف ةفوكلا لهأ نم ةنيدملا

 لاوب ىبارعأ نانس نب لقعم نأب هذر هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع ىور دقو

 اذهو يباحصو يباحص ريب ددرتم هن ال ٤ حداق ريع بارطضاللا نأب بيجأو

 ؛ اضيأ رضي الف ؛ عجشأ ضعب نع ىوري هنإ : هلوق نعو « ةياورلا يف هب نعطي ال

 . ىباحص ضعبلا كلذ نأ نيبت دقف ؛ لقعمب ضعبلا كلذ رسف دق هنأل

 . يوارلا ةلادع عم اهب حدقي الف « هل ةنيدملا ءاملع ةفرعم مدع امأو

 . هنع حصي مل : «رينملا ردبلا» يف لاقف « هنع هللا يضر يلع نع ةياورلا امأو

 يعفاشلا تعمس : لاق هنأ : ىيحي نب ةلمرح ثيدح نم مكاحلا ىور دقو

 . هب لقف

 ادانسإ اهبسنأو : لاق مث « «للعلا» يف هيف فالتخالا ينطقرادلا ركذو

 همسا ةلاهج رضي ال : تلق . يباحصلا مسا ظفحي مل هنأ الإ « ةداتق ثيدح

 يد س | ده أتت عورب تثير نأ نم فنصملا لاق امو . نيثدحملا يأر ىلع

 اهل ضرفي ملو « اهب لخدف الجر ةأرما جوز هيي هللا لوسر نأ : رماع نب ةبقع

 دواد وبأ هجرخأ . اهل ربيخب يمهس نأ مكدهشأ : لاقف « ةافولا هترضحف ؛ اقادص

 . مكاحلاو
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 رباج ثيدح _ ةا/" قادصلا باب ۔ ۳ حاكنلا باتك ۔۸

 . اهجوز اهب لخد ةأرما يف اذه نأل « كلذ ىلع هل ةداهش ال نأ ىفخي الف

 قحتست ةأرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو « ةيمست ريغب حاكنلا حصي هنأ دهاش هيف « معن

 . اهلثم رهم قحتستو « اهب لخد الو « جوزلا اهل مسي مل نإو « توملاب رهملا لامك

 : نالوق ةلأسملا يفو

 دوعسم نبا لوقو« ركذ امك . رهملا قحتست اهنأو « ثيدحلاب لمعلا : لوألا

 امو « ثيدحلا ليلدلاو ؛ نيرخآو دمحأو ةفينح ىبأ لوقو « ليلدلا قفاوم داهتجا

 . هعفد تعمس دق هيف هب نعط

 ‹ يداهلاو رمع نباو سابع نباو يلعل « ثاريملا الإ قحتست ال : يناثلاو
 مل اذإف ؛ ضوع قادصلا نأل : اولاق ؛ هللا همحَر يعفاشلا يلوق دحأو « كلامو

 ثيدحلاو : اولاق « عيبملا نمث ىلع ًاسايق ؛ مزلي مل« هنع ضّوعملا جوزلا فوتسي

 وهف « لالدتسالل ثيدحلا ضهنف « تعفد دق نعاطملا : انلق . نعاطملا كلت هيف

 ناکا وغلا

 ل و هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو ۹۷۲

 . «َلَحَتْسا دقف ًارْمَث وأ .ًاقيوس ةأَرْما قا دّص يف ىَطغعأ

 . هففو حيجزت ىلإ َراَشأو

 ىَطْعَأ ْنَم» : لاق لڪ يبنلا نأ : هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 اهريغ وأ «ريعشلا وأ « ةرذلا وأ ءولقملا حمقلا قيقد وه : (ًاقيوس ةأَرْما قادّص يف
Eهفقو حيجرت ىلإ راشأو , دواد وبأ هجرخأ . «لحتسا ) . 

 وهو « نامور نب ملسم نب ىسوم هيف : «صيخلتلا» يف فنصملا لاقو
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 ةعيبر نب رماع ثيادح ۔ ۳ فادصلا باپ ۔ ۳ حاكنلا باتك 6

 . ىهتنا . ىوقأ وهو « ًافوقوم يورو « فيعض

 . ًاغالب يعفاشلا هجرخأو « هتداع ىلع ًافعض هيف نأ ىلإ ريشي نأ هيلع ناكف

 هنأو « ريناندلاو مهاردلا ريغ نم رهملا نوك حصي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 ردق يف ءاملعلا ليواقأ تمّدقتو . لق نإو « هرهاظو ؛ رمتلاو قيوسلا قلطم يزجي

 اهسفن ةبهاولا ثيدح حرش ىف ؛ رهملا لقأ

 نأ :هيب هب ْنَع امهنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نعو ۹۷۳
 ةهَجَرخأ . نْيَلْعَن ىلع ةَأرْما حاكن زاجأ َمَّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص ّيِبَنلا
 . كلذ يف فلوخو « ُهَحَحَّصَو « يذمزتلا

١ 

 هللا دبع دمحم وبأ وه : (امهنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نعو)

 هبسن يفو « يازلابو نونلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ؛ يزنعلا ةعيبر نب رماع نبا
 « سمخ وأ نينس عبرأ يف وهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا.ضبق « ريثك فالخ

 نأ :هيبأ نع) نيعست ةنس : ليقو « نينامثو سمخ ةنس روكذملا هللا دبع تام

 هجرخأ . نيلعن ىلع ةأرما حاكن زاجأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . حيحصتلا يف : يأ : (كلذ يف) يذمرتلا : يأ : (فلوخو « هححصو « يذمرتلا

 ىلص هللا لوسر لاقف « نيلعن ىلع تجوزت ةرازف ىنب نم ةأرما نأ : ثيدحلا ظفل

 . هزاجأف « معن : تلاق « «نيلعنب كلامو كسفن نم تيضر» : ملسو هلآو هيلع هللا

 لك نأ فلسأ دقو « نمث هل ءيش يأ رهملا لعج ةحص ىلع ليلد ثيدحلاو
 ال اهنأ نم هريغ يف درو امل ذخأم هيفو «ارهم هلعج حص ًانمث هلعج حصاام

 . اهجوز يأرب الإ اهلام يف ةأرملا فرصتت

٤ 



 يلعو دعس نب لهس اثيدح ٥۷٩و ٤ قادصلا باب ۳ حاكللا باتک ۸
 ت ل ل ا ما م ےہ

 ل يبتلا جوز : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهَس نعو - 4

 ليوطلا ثيدحلا نم فرط وهو « مكاحلا e نم متاخب ا

 . حاكتلا لئا أ يف مادقتملا

 ل يبنلا جوز : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو)

 . (مكاحلا هجرخأ . ديدح نم متاخب

 اهبطخ نم رمأ لي هنأ : هيفو « هلوطب اهسفن ةبهاولا يف لهس ثيدح مدقت دق

 نم ًائيش اهميلعت ىلع اهايإ هجّوزف « هدجي ملف « ديدح نم ًاتاخ ولو « سمتلي نأ

 امك ديدح نم ًامتاخ رهملا لعج متي ملف« ثيدحلا كلذ وه اذه ناك نإف ؛ نآرقلا

 نم فرط وهو) فنصملا لوقل ؛ ديعب وهو « لمتحيف هريغ ديرأ نإو « تفرع
 ثيدحلا كلذ ديرأ هنأ ريدقت ىلعو : (حاكنلا لئاوأ يف مدقتملا ليوطلا ثيدحلا

 . هيلع دقعلا متي مل نإو « ديدح نم ًاتاخ قادصلا لعج يف نذأ ي

 الخ

 د هنأ : هليوأتف
 لاق

 . مهاَرَد ةرشع نم ّلقأ رهملا نوكَي ال : لاق هنع هللا يضر ىلع نعو هه

 . َلاَقَم هدتس يفو « ًافوُقؤم ينطفرا دلا ُهَجَرْخَ

 هجرخأ . مهارد ةرشع نم لقأ رهملا نوكي ال : لاق هنع هللا ىضر ىلع نعو)

 . هنع هللا ىضر ىلع ىلع فوقوم : يأ : (لاقم هدنس ىفو « افوقوم ىنطقرادلا

 . حصي ملو « اعوفرم رباج ثيدح نم يور دقو

 ءىش يأ ةحص ىلع ةلادلا ‹« ةعوفرملا ةمدقتملا ثيداحألل ضراعم ثيدحلاو

 . ثيدحلا عضي ناك : دمحأ لاق ؛ ديبع
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 ةشئاعو رماع نب ةبقع اثيدح - ۹۷۷و 95 قادصلا باب '" حاكنلا باتك 8

AVهللا ىلص هللا َلوُسمَر لاق لاق هنع هللا يضر رِماَع نب َةَبَقُع نعو -  

 E | e ا قادّصلا ٌرْيَخ» : مّلسو هلو هيلع

 . مكاحلا

 ظ هيلع هللا ىّلِص هللا ُلوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةَبقُع نعو)

 ولا هير ا عا ا جلا قادّصلا ٌرْيَخ» : مّلسو هلآو

 . (مكاحلا هَحَّحَصَو « دواد

 كلذ فالخ ىلع رسيألا ريغ نأو « رهملا فيفخت بابحتسا ىلع ةلالد هيف

 «ًراطنق نها دحإ متيتآو# : هلوق يف ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ امك ؛ ًازئاج ناك نإو
 كل ىلا ةأرما تلاقف ءروهملا ىف ذ ةالاغملا نع ىهن رمع نأ مدقتو « ۲١[ : ءاسنلا]

 . بهذ نم «ًاراطنق نها دحإ متيتآو» : لوقي هللا نإ ! رمع اي كيلإ
 . قازرلا دبع هجرخأ . هتمصخف رمع تمصاخ ةأرما : رمع لاق

 ع ةفلتخم ظافلأب قرط هلو , دوعسم نبا ةءارق يه « بهذ نم : ةياورلا يف هلوقو

 . «ةنؤم نهرسيأ نهكربأت : ثيدحلا ىفف « ةأرملا ةكرب ةيريخلا نأ لمتحتو

 نم ْتَدَّوَعَت نؤحللا تنب ةرْمَع نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو ۹۷

 IE ى بلع تَلَخْدَأ نيح ٌمّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لور

 ج ا اوا ةثالثب اهعتم َةَماَسُأ َرَمَأَو اهقلطف « «ذاعمب تذُع ئقل» : لاقف

 ثيدح 3 جلا يف ةّصقلا لصأو is يفو ا نبا

 . يدعاسلا ا يبأ

 نوكسو ميجلا حتفب ا يضر ةشئاع نعو)

٤4٦ 



 ةشئاع ثيدح _ ۷ قادصلا باب ٣ حاکنلا باتک ۔ ۸

 تلخدأ نيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تذّوعت) نونف واولا

 هب ذاعتسي ام ميملا حتفب : ((ذاَعمب تذُع ْدَقل» : لاقف  اهجوزت امل : ينعي هيلع

 وار هدانسإ يفو « هجام نبا هجرخأ . باوثأ ةثالغب اهعتمي ةماسأ رمأو اهقلطف)

 . (يدعاسلا لسا يبأ ثيدح نم «حيحصلا» يف ذ ةصقلا لصأو ‹ كورتم

 ساو اودا يق فجات كلا س قو ٠ة: فيلا ق افا فقر

 . يعرش مكح هب قلعتي ال هنكل ؛ ريثك

 هللا ىلص هنأ : دعس نبا اهجرخأ ةياور ىفف ؛ هنم اهذوعت ببس ىف فلتخاو

 ىلص هءاسن لخادف « ءاسنلا يا اهيلع لخد ال 7 هلآو هيلع

 نأ لي هللا لوسر دنع ةأرملا ىظحت امنإ : اهل ليقف « ةريغ ملسو هيلع ىلاعت هللا

 . كنم هللاب ذوعأ : هيلع تلخد اذإ لوقت

 حو اغا: قالا داعيا ها دعم نبا اهجرخأ ةياور يفو

 يبنلا نإ : امهادحإ اهل تلاقو « اهاتبضخو اهاتطشم ؛ تمدق ام لوأ اهيلع اتلخد

 اب اعا لوا اهم لاق إلا ندب لو ذاع یا ا ناب

 . كلذ ريغ هببس يف ليقو « كنم

 ىلع رثكألا قفتاو « لوخدلا لبق ةقلطملل ةعتملا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو

 : ىلاعت لاق دقو « كلامو ثيللا نع الإ ء اقادص اهل مسي مل نم قح يف اهبوجو

 SOY ا ا اا

 ٠١١[ :ةرقبلا] (هردق رتقملا ىلعو هرَّدق عسوملا ىلع نهوعتمو

 . بوجولا رمألا رهاظو
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 ةشئاع ثيدح _ ۷ قادصلا ناب 7 حاكنلا باتك 6

 ةضيرفلاو « حاكنلا سملا : لاق سابع نبا نع «هننس» يف يقهيبلا جرخأو

 ا اا ملو « ةأرملا جورتي جوزلا ىلع وه : لاق ‹ نهوعتمو ؛ قادصلا
 . ثيدحلا . . . هرسيو هرسع ردق ىلع اهعت نأ هللا هرمأف « اهب لخدي نأ لبق اهقلطي

 اهالعأ قالطلا ةعتم : متاح يبأ نباو رذنملا نباو ريرج نبا هنع جرخأد قو
 . ةوسكلا كلذ نودو « قرولا كلذ نودو « مداخلا

 امك اهعتمف « ًاقادص اهل مسي مل هنأ لمتحي وَ اهعتم يتلا ةأرملا هذه « معن
 . الضفو هنم اناسحإ اهعتمف اهل ىمس ناك هنأ لمتحيو « ةيآلا هب تضق

 يف فلتخا دقف ؛ اهقراف مث « اهب لخدو أرهم اهل جوزلا مسي مل نم عيتمت اأو
 ظ "كلذ

 : ىلاعت هلوقب ًالمع ًاضيأ اهبوجو ىلإ يعفاشلاو رمعو يلع بهذف
 . :14١١[ ةرقبلا] #فورعملاب عاتم تاقلطمللو#

 : اولاق ء ريغ ال لثملا رهم الإ بجي ال هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا شو
 ,ىرخألا ةيآلا هصخ يذلاو اهب لخد دق نكي مل نب صوصخم ةيآلا مومعو
 . سم دق اذهو « سملا مدع اهيف طرش هنأل ةعتملا اهيف بجوأ يتلا

 ةقفن لمتحي هنإف ؛ [۲۸ : بازحألا] ] *نكعتمأ نيلاعتف# : ىلاعت هلوق امأو

 . لامتحالا عم ليلد الو « ةّدعلا

 ؛ًاقلطم ةعتملا بوجوب لوقي ال ثيللا نأ ىلإ ةراشإ تقبس دقو ءاذه

 « ةبجاو بيرقلا ةقفن نأب عفدو « ةردقم تناكل « ةبجاو تناك ول اهنأب هل لدتساو

 . اهل ريدقت ال

4۸ 



 سنأ ثيدح - ۸ ةميلولا باب 5 حاكنلا باتك ۔ ۸
 هي شل يت مرر را

 ةميلولا باب ٤

 نيجوزلا نأل ؛ عمجلا وهو « ماللا نوكسو واولا حتفب « مولا نم ةقتشم : ةميلولا

 ذدختي ماعط لك ىلع عقت « ملوأ اهنم لعفلاو « هريغو يرهزألا هلاق « ناعمتجي

 . كالمإلا دنع ذختي امو « لوخدلا دنع ذختي ام : سرعلا ةميلوو « ثداح رورسل

 هلآو هيلع هللا ىّلص يبتلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب سّنَأ نع 4

 أي : لاق « (؟ا ذه ام» : لاقف ةرفص رثأ ٍفوع نب شل دبع ىلع ىأَر 15

 ! كل هللا َكَراَج» : لاق بهذ نم اون نزو ىل هما تورت ينإ « هللا لوس

 . ملل ظفللاو « ِهْيَلَع ََفَتُم . «ةاّشب ولو « ملأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب ستا ْنَع)

 َلوُسَر اي : لاق « «؟اذه ام» : َلاَقَف ةَرْفّص ر فّوَع نب نمْحّيلا دّبَع ىلع أر

 ملأ! كل هللا كَراَي» : لاَق ببه نم ةاَوَن نزو ىلع ةأرْما تْجْوَرَت ينإ ! هلل

 | (ملْمل ظفللاو « هيلع َقَمَتُم . «ةاشب ولو

 لادو ءارلا حتفب وهو « نارفعز نم غدر اهنأب ةرفصلا نايب تاياورلا يف ءاج

 . نارفعزلا رثأ ؛ ةمجعم نيغو ةلمهم

 ىلاعت هللا ىلص هركني مل فيكف ؛ رفعزتلا نع ىهنلا ملع دق : تلق نإف

 . سورعلل هزاوجب يهنلل صصخم اذه : تلق ؟ملسو هلآو هيلع

 ‹ بوثلا يف هزاوج ىلع ءانب « هندب نود هبايث يف تناك اهنأ لمتحي : ليقو

 . امهعبت نمو يعفاشلاو ةفينح وبأ هف هزاوج عنم دقو
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 سنأ ثيدح - ۸ ةميلولا باب - 5 حاكنلا باتك ۔۸

 مهل لدتساو « ةنيدملا ءاملعو كلام نع يورم ؛ بايثلا يف هزاوجب لوقلاو

 : ًاعوفرم ىسوم يبأ ثيدحك « ةحيحصلا ثيداحألا يف تباثلا يهنلا موهفمب
 . «قولخلا نم ءيش هدسج يف لجر ةالص هللا لبقي الا

 ‹ ةحيحصلا ثيداحألا يف تباثلا يهنلا مواقي ال موهفم كلذ نأب بيجأو

 نأ لمتحي هنأبو « ةرجهلا لوأ يف يهنلا لبق تناك نمحرلا دبع ةصق نأبو

 هتأرما ةهج نم تناك ٠ « ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر اهأر يتلا ةرفصلا

  نيققحملل هازعو يوونلا اذه حجرو . هل دوصقم ريغ كلذ ناكف « هب تقلع

 . يواضيبلا هيلع ىنبو

 ناك : ليق « رمتلا ىون ةدحاو دارملا : ليق « بهذ نم ةاون نزو ىلع : هلوقو

 !؟نزوي مل ًارايعم لعجي فيكف ؛ فلتخي رمتلا یون نأب درو « رانيد ر ذئموي اهردق

 مزجو « قرولا نم مهارد ةسمخ هتميق امع ةرابع بهذ نم ةاونلا نإ : ليقو

 يف نأ هديؤيو « ءاملعلا كا نع ضايع هلقنو « يرهزألا هراتخاو ؛ يباطخلا هب

 . مهارد ةسمخ تمّوُق بهذ نم ةاون نزو : يقهيبلا ةياور

 هدانسإو ؛ ًاثلثو مهارد ةثالث تمّوق : ةداتق نع« يقهيبلا دنع ةياور يفو
 . كلذ ريغ اهردق يف ليقو « دمحأ هب مزج نكل « فيعض

 . رانيد عبر ةنيدملا لهأ دنع ةاونلا نأ : ةيكلاملا ضعب نعو

 ةكرب نمحرلا دبع لان دقو« ةكربلاب سورعلل ىعدي هنأ ليلد ثيدحلاو
 بيصأ نأ توجرل « أرجح تعفر ول ىنتيأر دقلف : لاق ىّتح « ةيوبنلا ةوعدلا

 .ةياورلا هذه رخآ يف هنع يراخبلا اور « ةضف وأ «ًابعذ
 ع”



 سنأ ثيدح ۔ ۸ ةميلولا باب - ٤ حاكنلا باتك ۔ ۸

 هيلإو « سرعلا يف ةميلولا بوجو ىلع ليلد «ةاشب ولو « ملوأ» : هلوق يفو

 : هل لديو «مألا» يف يعفاشلا صن وهو : ليق ةيرهاظلا بهذ

 ال» : ةمطاف ىلع بطخ امل لاق لي هنأ : ةديرب ثيدح نم دمحأ هجرخأ ام

 ىنعم يف وهو « ةميلولا موزل ىلع لدي وهو « هب سأب ال هدنسو « «ةميلو نم دب

 . بوجولا

 : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم «طسوألا» ىف يناربطلاو خيشلا وبأ هجرخأ امو

 قحلا نم رهاظلاو « (ىصع دقف ‹ بجي ملو ‹ يعد نمف ؛ ةنسو قح ةميلولا»

eT 

 . ةنس ةميلولا : دمحأ لاقو

 . ةبودنم : روهمجلا لاقو

 لدتساو « فالخلا فرعي مل هنأكو . اهبجوأ ًادحأ ملعأ ال : لاطب نبا لاقو

 هنأ ملعأ الو ‹ نمحرلا دبع ريغ كلذب رمأ ملعأ ال : ىعفاشلا لاق اب ةيبدنلا ىلع

 . ريغ ةميلولا نوك ىلإ ادعي كلذ لعجف ىقهيبلا هنع هاور « ةميلولا كرت يي
 رح

 . هيف ام ىفخي الو « ةبجاو

 دنع وأ. هبقع وأ ‹ دقعلا دنع يه له ؛ ةميلولا تقو يف ءاملعلا فلتحخاو

 . ةيكلاملا بهذم ىف لاوقأ يهو لوخدلا

 . لوخدلا دعبو دقعلا دنع لاق نم مهنمو

 لوقنملاو : يكبسلا نبا لاق ؛ لوخدلا دنع اهنأب ةيعفاشلا نم يدرولملا حرصو

۲١ 



 رمع نبا ثيدح ۔ ۹ ةميلولا بايد: حاكنلا باتک ۔ ۸

 ةصق ىلإ ريشي هنأكو « لوخدلا دعب اهنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لعف نم

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا : ىنعي  حبصأ : سنأ لوقل « شحج تنب بنيز جاوز

 ا نر بما

 اتت نونا الإ« رج اه لقأ ةاضلا نأ ثيدحلا رهاظف» ءاهرادقم امأو

 ىلع ملوأو « ةاش نم لقأب اهريغو ةملس مأ ىلع ملوأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . ةاشب بنيز

 . اهيلع ملوأ ام رثكأب بنيز ريغ ىلع ملوي مل : سنأ لاقو
 نم بلطو  ةيضقلا ماع ةكمب اهجوزت امل ثراحلا تنب ةنوميم ىلع ملوأ هنأ الإ

 هنأ ديري ًاسنأ ٌنأكو « بنيز ىلع هتميلو نم رثكأب  اوعنتماف اورضحي نأ ةكم لهأ
 هنإف ؛ اهريغ ىف عقي ملام « ماعطلا يف ةكربلا نم ةاشلاب بنيز ةميلو يف عقو
 نم ةميلو ىف ًامحلو ًازبخ ًادحأ عبشي مل دارملا نأكف ؛ امحلو ًازبخ سانلا عبشأ

 . اهنع هللا يضر بنيز ةميلو يف عقو اع رثكأ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همئالو
 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - 4

 اذإ» : مدل « هيلع قف «اهتأبلَف ةَمِيلَو ىلإ مكدَحأ يعد اذإ» : مّلسو هلآو

 . (ُهَوْحَن وأ « ناك اسرع ؛ بجيل ؛ ةاحأ مُكدَحأ اعد

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو)

 نع (ملسلو هيلع قفتم . «اهتأيلف ةميلو ىلإ مك دَحأ يعد اذإ» لسو

 ((ةَوْحَن وأ « ناك ان ؛ بجبل 6 مُكدَحأ اعد اذإ») عوفر رمع نبا

۲ 



 رمع نبا ثيدح - ۹ ةميلولا باب  ؛ حاكنلا باتك ۔۸

 . دحاو وار نع اناك نإو « نيتياورلا نيب ضراعت الو « ةوعد لك ىلإ اهبوجو

 نول ةباجإلا بج : اولاقف « هرهاظب ةيعفاشلا ضعبو ةيرهاظلا دخلا دقو

 5 ًاقلطم ةوعدلا

 . نيعباتلاو ةباحصلا روهمج لوق هنأ مزح نبا معزو

 ضايعو ربلا دبع نبا لقنف « اهريغو سرعلا ةميلو نيب قرف نم مهنمو

 ةيعفاشلا روهمج حرصو « سرعلا ةميلو ةباجإ بوجو ىلع قافتالا يوونلاو

 . كلام هيلع صنو « نيع ضرف اهنأب ةلبانحلاو

 ةباجإلا بوجو ىلع لدي ام يعفاشلا مالك يفو « ةيافك ضرف ضعبلا نعو

 ‹ قح ةميلولا ةوعد نايتإ : لاق هنإف ؛ اهريغ يف ةصخرلا مدعو سرعلا ةميلو يف

 صخرأ الف ؛ ةميلو لجر اهيلإ يعد ةوعد لكو « سرعلا ةميلو فرعت يتلا ةميلولاو

 . سرعلا ةميلو يف يل نيبت امك صاع هنأ نيبتي مل« اهكرت ولو « اهكرت يف دحأل

 يف ةباجإلا وجو مدع ىلع ةرتعلا عامجإ ةياكح : يدهملل «رحبلا» يفو

 اهلك مئالولا

 .«مالإلا حرش» ىف ديعلا قيقد نبا لاق دقف ؛ بوجولاب لوقلا ىلعو ؛ اذه

 وأ ةهبش ماعطلا يف نوكي نأ : اهنم : راذعأل ةباجإلا كرت غوسي دقو

 قيلي ال وأ ‹ هعم هروضحب ىذأتي نم كانه نوكي وأ « ءاينغألا اهب صخي

 « لطاب ىلع هنواعيل وأ « ههاج يف عمطل وأ « هرش فون ؛ هوعدي وأ « هتسلاجم
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 رمع نبا ثيدح - ۹ ةميلولا باب ٠ ` حاکنلا باتك 4

 ‹ تيبلا رادحل رتس وأ « ريرح شارف وأ « وهل وأ ء رمخ نم ركنم كانه نوكي وأ
 امك ؛ ثلاثلا يف تناك وأ « هكرتيف يعادلا ىلإ رذتعي وأ « تيبلا يف ةروص وأ

 لوقلا ىلعو « بوجولاب لوقلا ىلع اهكرت يف اهوحنو راذعألا هذهف « يتأي
 . ىلوألاب بدنلاب

 يف امك « ةباحصلل تعقو اياضق نمو « ةعيرشلا نم ملع ام ذوخأم اذهو
 لاقف « رادجلا ىلع أرتس تيبلا يف ىأرف رمع نبا هاعد بويأ ابأ نأ : «يراخبلا»

 ىشخأ نكأ ملف « هيلع ىشخأ تنك نم : لاقف . ءاسنلا هيلع انبلغ : رمع نبا

 هلصوو « ًاقيلعت يراخبلا هجرخأ . عجرف . ًاماعط كل معطأ ال , هللاو ! كيلع
 . «هدنسم» ىف ددسمو 56

 « يبأ دهع يف تسرع : لاق رمع نب هللا دبع نب ملاس نع يناربطلا جرخأو

 لبقأف « رضخأ داجبب يتيب اورتس دقو « انذأ نميف بويأ وبأ ناكف « سانلا انذأف

 :  ىحتساو  يبأ لاقف «ردجلا نورتستأ !هللا دبع اي : لاقف هآرف علطاف بويأ وبأ
 . هوركذف . . . ءاسنلا هبلغت نأ تيشحخ نم : لاقف ! نوي ابأ اي ءاسنلا هيلع انبلغ

 لّوألا ؛ نولخدي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ لبقأف : ةياور يفو

 : هيفو . بويأ وبأ لبقأ ىتح « لّوألاف

 ال نأ يسفن ىلع مزعأ انأو : لاقف ! نعجرتل .'كيلع تمسقأ : هللا دبع لاقف
 ظ .  فرصنا مث ءاذه يموي لخدأ

 اذإف ؛ سرع ىلإ رمع نبا اعد الجر نأ : «دهزلا» باتك ىف دمحأ جرخأو

 ‹ كتيب يف ةبعكلا تلوحت ىتم ! نالف اي : رمع نبا لاقف « روركلاب رتس دق هتيب

٤ 



 رمع نبا ثياح 4 ةميلولا باب 5 حاکنلا باتك ۔ ۸

 ‹ ثيدحلاو . هيلي ام لجر لك كتهيل : ويب دمحم باحصأ نم هعم رفنل لاق مث

 ردا مو لغ لا

 ردحلا اورتست ال» : ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم هريغو دواد وبأ جرخأ دقو

 ناملس ثيدح نم هريعو ىقهيبلا جرخأو شاش هلو («( فعص هيفو ) «سايثلاب

 ا دعو هلحخ ذأ ال + لاق

 . هوركم هنأ ىلع

 انك دقو : ةفورعم ةصق ىف هكته ىتح « رتسلا يذجو « «نيطلاو ةراجحلا وسكن

 . ةيدق ةّدم ىف لاؤس باوج ؛ ةلاسر اذه ىف انبتك

 . نيقسافلا ماعط ةباجإ نع لك هللا

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : ًاعوفرم رباج ثيدح نم يئاسنلا جرخأو

 هجرخأو «ديج هدانسإو ‹ «رمخلا اهيلع رادي ةدئام ىلع دعقي الف ءرخآلا

 صضراعتف « اهنع عنام ركنملا لوصح و « ةباجالل ةيضتقم ةوعدلا ٤ ةلمحلابو



 ةريره يبأ اثيدح 48١9 ةميلولا باب ٤ حاکنلا باتک ۔۸

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوُسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرْيرُه يبأ نعو - ٠١
 رم اهْيلِإ ىَعْدُيَو اهيتأي ْنَم اهُمَتْمُي ؛ ةحيلولا ماعَط مامطلا ٌرش» : مّلسو هلآو
 . ملْسُم هَجَرْخَأ (هلوُسَرَو هللا ىصع دقف ؛ ةوغّدلا بجُي مل ْنَمَو « اَهاَبْأَي

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 لدي امك ءارقفلا مهو : (اهيتأي نم اهْعَنْمُي ؛ ةّميلولا ُماَعَط ماعطلا ٌرْش» : ملسو
 اهيلإ ىعدي ؛ ةميلولا ماعط ماعطلا سئب» : يناربطلا دنع سابع نبا ثيدح هل

 ةيرشلا تلاز ‹ نيقيرفلا ةوعدلا تلمش ولف . ا الا
 دقف « وعلا بجُي ْمَل ْنَمَو) ءاينغألا : ينعي : (اَهاَبأَي ْنَم اَهْيلِإ ىَعْدُيو) اهنع
 تیسرا (ُهَلوُسَرَو هللا ىصع

 ريغ نم تقلطأ اذإ اهنأ نم ًابيرق مدقت امل؛ سرعلا ةميلو ةميلولا نم دارملا
 . ههجو نيب دق اهماعط ةيرشو « سرعلا ةميلو ىلإ تفرصنا « دييقت

 ةيرش ةهجول نايب ؛ ةفنأتسم ةلمج اهنإف « «اهابأي نم اهيلإ ىعڊي» : هلوق
 ( . ماعطلا

 رش ىلإ تناك ولو « ةباجإلا ىعدي نم ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 . كلذ ىلع مالكلا مّدقتو ء بجي مل نم هلوسرو هللا يصعي هنأو « ماعط

 رت تع

 نإف ؛ بجيل مكدَحأ يعد اذإ» : هل هللا لوسر لاق : لاق هنعو 61

 نم هلو , ملم هجرخأ . (مَعْطَيْلَف ءارطُفُم ناك نإو « ّلَصّيَلَف .امئاص ناك

 . كرت ءاش نإو , معط ءاش ْنإف» : لاقو « هوُحَن هنع هللا يضر رباج ثيدح

 , مك دَحأ يعد اَذإ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : يأ : (هنعو)

 هه



 دوعسم نبا ثيدح 5 ةميلولا باب - ٤ حاكنلا باتك ۔ ۸

 ا س ا لل ا سول

 . (ملسم هجرخأ . «مَعْطَيلف ارطفُم ناك نإو , ّلَصْيلف « ًامئاص ناك نإف ؛ ْبجُيَْ

 و ملا وما

 . ةالصلا نم دارملا يف فلتخا

 دارا": ليقود ةكربلاو أ فعلا ماعطلا لهأل عديلف : دارملا :روهمجلا لاقف

 ماعطلا لهأ اهتكرب لانيو اهلضف لصحيل ؛ ةالصلاب لغتشي : يأ ؛ ةفورعملا ةالصلاب

 . بيجيل راطفإلا همزلي ال هنأ هرهاظو « نورضاحلاو

 الفن ناك نإو.«راطفإلا هيلع مرحي هنأ فالخ الف « ًاضرف هموص ناك نإف

 . هلزاج

 ‹ كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو « لكألا بوجو ؛ «معطيلف» : هلوق رهاظو

 : ليقو « اهريغ الو « ةميلولا ماعط يف لكألا بجي ال هنأ ةيعفاشلا دنع حصألاو

 . ةدايزلا بجت الو ‹ ةمقل هلقأو «رمألا رهاظل ؛ بجي

 : (هلو) هلوق هيلإ ةفراصلا ةنيرقلاو ؛ يدنلل رمألا : لكألا بجوي مل نم لاقو

 . معط ءاش نإف» : لاقو « هوحن هنع هللا يضر رباج ثيدح نم) ملسمل : يأ

 كلذلو ؛ لكألل بوجولا مدع ىلع ليلد رييختلاو « ربح هنإف : ((َكَّرَت ءاَش نإو

 . ةريره ىبأ ثيدح بيقع فنصملا هدروأ

 ُماَعْط» : لو هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر دوُعسَم نبا نعو ۹۸۲

 نمو « ةعششم ثلاثلا موي ءاَعْطَو ةن يناثلا موي ماَعَطَو « قح مَ لأ ةَميلَولا
 ص س

 ‹ «حيسحصلا» لاجر لاير هيرغتساو يذمرتلا هار ه4 هللا فا ت

۷ 



 دوعسم نبأ ثيدح 5 ةميلولا بايد ٤ حاكنلا باتك ۔۸

 ناک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو) ظ ةّميِلَولا ماَعط» :

 موي د ُماَعَطو « ةنس يناثلا موي د ُماَعْطَو) بودنم وأ «٠ بجاو : قد (قَح موب لوا

 : لاقو : (هبرغتساو يذمرتلا هاور « «هب هللا حمس َعَمَس ْنَمو « ةَعْمس ثلاثلا

 . ريكانملاو بئارغلا ريثك وهو , يئاكبلا هللا دبع نب دايز ثيدح نم الإ هفرعن ال
 الإ : («(حيحصلا» لاجر هلاجرو) : هظفل ام - يذمرتلا ىلع دارلاك - فنصملا لاق

 , طلتخا بئاسلا نب ءاطع هخيشو « هيف فلتخم ًادايز نإ : فنصملا لاق هنأ

 . ىهتنا ‹ هطالتخا دعب هنم هعامسو

 هلو) لاق مث « «حيحصلا» لاجر هلاجر نإ : هلوق حصي الف ؛ ذئنيحو : تلق

 وهو « نيسح نب كلملا دبع هدانسإ ىفو : (هجام نبا دنع سنأ نع دهاش

 . لاقم نع ولخت ال ثيداحأ بابلا يفو « فيعض

 ؛ ةبجاو موي لوأ ىفف « نيموي ةميلولا يف ةفايضلا ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو

 . كلذ ىف مالكلا مدقتو ؛ مزاللا تباثلا هنأل ؛ «قح» : ظفل هديفي امك

 لخدي ال اهلعف سانلا داتعي ةرمتسم ةقيرط : يأ ؛ ةنس يناثلا مويلا يفو

 . . عيمستلاو ءايرلا اهبحاص

 . كلذك اهيلإ ةباجإلاو « ًامارح اهلعف نوكيف ؛ ةعمسو ءاير ثلاثلا مويلا يفو
 0 00. ءاملعلا رثكأ هيلعو

 مويلا يفو ‹ ةهوركم ثلاثلا مويلا يف ةباجإلاف اثالث ملوأ اذإ : يوونلا لاق
 . لوألا مويلا يف اهبابحتساك هيف اهبابحتسا نوكي الو «ًاقلطم بجت ال يناثلا
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 ةبيش تدب ةيفص ثيدح _ ۳ ةميلولا باب 5 حاكنلا باتك 8

 ؛ يناثلاو لوألا مويلا يف وعدملا ريغل ثلاثلا ىف هركت ال هنأ ىلإ ةعامج بهذو

 موي لك يف اعدف ؛ دحاو موي يف مهعمج قشيو نيريثك نووعدملا ناك اذإ هنأل

 : لاق ثيح « مايأ ةعبس ىلإ ولو « ةفايضلاب ناال هنأ ىلإ يراخبلا حنجو

 يبنلا تقوي ملو « هوحنو مايأ ةعبس ملوأ نمو ةوعدلاو ةميلولا ةباجإ قح باب

 . نيموي الو ءاموي هك

 نيريس تنب ةصفح قيرط نم ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام ىلإ كلذب راشأو

 اهيلإو « مايأ ةينامث ةياور يفو « مايأ ةعبس ةباحصلا اعد  يبأ جوزت امل : تلاق

 . هوحن وأ : هلوقب يراخبلا راشأ

 . هدنع بابلا ثيدح ةحص مدع ىلع لدي ام « تقوي ملو : هلوق يفو

 ؛ اعوسبا اه ك ةعسلا لهأل اناعا ججا داع يضاقلا لاق

 ال مالك هيلع لد امب ةيكلاملا تذخأف

 هلآو هيلع هللا ىّلِص ُيِبَنلا مَلْوَأ :تَلاق بيش تب َةّيفَص نعو 7

 . يراَخُبلا هَجَرْخَأ . ريعش نم ندم هئاّسن ٍضْخَب ىلع َمُلسو
 نم ؛ يبجحلا ةحلط ىبأ نب نامثع نبا : يأ : (ةبيش تنب ةيفص نعو)

 مل اهنإ : ليقو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تأر اهنإ : ليق « رادلا دبع ينب

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ّمَلْوُأ : تلاق) ةيعبات اهنأب دعس نبا مزجو « هرت

 . (يراخبلا هجرخأ . ريعش نم نيادمب هئاسن ضْعَب ىلع
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 سنأ ثيدح - 6 ةينلرلا تا٤ حاكنلا باتك ۔۸

 انه ةروكذملا هئاسن ضعب : ينعي  اهمسا نييعت ىلع فقأ مل : فنصملا لاق
 . ةملس مأ اهنأ ىلع لدت ثيداحأ بابلا يفو : لاق

 نم هئاسن ضعبب دارأو اهنع هللا يضر ةمطافب يلع ةميلو اهنإ : ليقو
 ام هل لدي هنأ الإ « ردابتملا فالخ ناك نإو « ةلمجلا ىف ءاسنلا نم هيلإ بسنت

 ةمطافب ىلع ملوأ دقل : تلاق سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم يناربطلا هجرخأ

 رطشب يدوهي دنع هعرد نهر ! هتميلو نم لضفأ نامزلا كلذ يف ةميلو ناك امف

 رطش : لاق هنأكف عاص فصن نيّدملا نأل ؛ ريعش نم نيدم دارملا هلعلو . ريعش

 هللا لوسر ىلإ ةميلولا ةبسن نوكيو « بابلا يف يتلا ةصقلا ىلع قبطنيف ؛ عاص
 . كلذ ريغل وأ « هريعش نم يدوهيلا ىفو يذلا هنوكل امإ ؛ ةيزاجم +

 ًاضيأ يلع ملويو « نيب كي ملوي نأ عنام الو « فلكت هنأ ىفخخي الو : تلق
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتميلو بابلا يف روك ذملاو نيد

 مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص يبتلا ماقا : لاق ةنع هللا يضر سّنَأ نعو 6
 ىلإ َنيِملْنُْلا َتْوَعَدَف « ةيفصب هيلع سي لامل ثالث ةنيدملاو رَبْيَخ نِي

 ب e اولا لب و يد عيا وي

 . يراخُبلل َظْفّللاو « هّيَلَع قفتُم . ْنَمَسلاَو طقألاو ُرْمَشلا اًهَْلَع يقلأف « تَطسُبَ

 و ةلآو هيلع هللا لص يبنلا ماقأ : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 ىنبي : يأ : (ةيفصب هيلع) ةغيصلا ريغم : ( لايل ثالث ةنيدملاو ربيخ

 ؛ هتميلو ىلإ نيملسملا َتْوَعَدِف) اهتبحاصمب وأ « ةيفص ببسب ديدج ءابخ هيلع
 ‹ تطسبف عاطنألاب رمأ نأ الإ اهيف ناك امو . محل الو ءزبخ نم اهيف ناك امف
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 غل هباحصأ نم لجر ثيدح 5486 ةميلولا تانك حاکنلا باتك 6
CEوو ا ب د ا ل  N 

 دخت e ؛ لبإو فتكك طقألا «سوماقلا» ينفو : : (طقألاو زمتلا اهيلع ىقلأف

 قفتم) اح ىمسي ءايشألا هذه عومجمو : («نمسلاو) يمنخلا ضيخم ا نم

 يف ىف ةأرملاب ءانبلاو ‹ةاش حبذ ريغب ةميلولا ءازجإ هيف : (يراخبلل ظفللاو:. هيلع

 . رفسلا ىف اوناك نإو « مايأ ةثالثب ةديدجلا راثيإو « رفسلا

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا 5 يبنلا باحصأ نم جر نعو 2-5

 ف يذلا بجأف » ا قبس نإف ؛ اا ا ْبجأف 2 دايعاد عّمتجا

 : فيعض ةدنشو 6 دواد وبا هاَوَر

 عمتجا اذإ : لاق مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبتلا ٍباحّصأ نم لُجَر نعو)

 اكل اعرق نإ «صيخلتلا» يف داز : (اباب امهبرثأ ْبِجُأَف « نايعاد

 : دواد وُبَأ ُهاَوَر . قبس يذلا yT وخ كا امرا

 . (فيعض هدتسو

 وبأ هاور هنإف ؛ هدنس فعض هجو ام ىردي الو « نوقثوم هدانسإ لاجر نكلو

 ‹ ينالادلا دلاخ يبأ نع « برح نب مالسلا دبع نع « يرسلا نب دانه نع دواد

 نم لجر نع « يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح نع« يدوألا ءالعلا يبأ نع
 دلاخ ابأ الإ ةمئألا مهقّثو ءالؤه لكو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ

 سأب ال : نيعم نباو دمحأ لاقو « متاح وبأ هقثوف ؛ هيف اوفلتخا مهنإف « ينالادلا

 لاقو « نيل هثيدح : يدع نبا لاقو « هب جاجتحالا زوجي ال : نابح نبا لاقو « هب

 اما كيرش

 عمتجا اذإ هنأ ىلع ليلد هيفو « فقولا هرهاظ فنصملا قايس ىلع ثيدحلاو
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 ةملس يبأ نب رمعو ةفيحج يبأ اثيدح - ۹۸۷و 485 ةميلولا باب ؟ حاكنلا باتك ۸

 ؛ بتارم ىلع راج او « راج لا مدق ء ايوتسا نإف ؛ قبسألا ةباجإلاب قحألاف « نايعاد
 مهنيب عرقأ ء ايوتسا نإف ؛ اباب مهبرقأ مهقحأف

 اور . «(ائكتم لکآ ال» : ل هلا لوُسر لاق : لاق ةَفْيَحُج يبا نعو 47
 | يراخبلا

 هاوَر . انکم لکآ ال» : و هللا لوُسسر لاق لاق َةَفْيَحُج يبأ ْنَعَو)

 . (يراخبلا

 سيكلا هب ٌدشي ام وه : ءاكولاو « واولا لدب ءاتلاو « ءاكولا نم ذوخأم : ءاكتالا

 هانعمو « هتحت يذلا ءاطولا ىلع دوعقلاب اهدشيو . هتدعقم أكوأ هنأكف ؛ هريغ وأ

 اكتم اظ ىلع ءاوعتتالا
 دمتعملا ههبشو « عبرتلا نم هسولج يف نكمتملا وه انه ئكتملا : يباطخلا لاق

 . ئكتم وهف ءاطو ىلع ادعاق ىوتسا نمو : لاق « هتحت ءاطولا ىلع

 اذإ : ثيدحلا ىنعمو . هيقش دحأ ىلع لام نم الإ ئكتملا فرعت ال ةماعلاو

 ؛ ةغلُب لكأ نكلو « لكألا نم راثكتسالا ديري نم لعفك ؛ ًاثكتم دعقأ ال « تلكأ

 لوأت « نيقشلا دحأ ىلع ليملا ىلع ءاكتالا لمح نمو « ًازفوتسم يدوعق نوكيف
 يراجم يف ردحني ال هنإف ؛ ررض هيف كلذ نأب ؛ بطلا لهأ بهذم ىلع كلذ

 . هب ىذأت ارو « ًائينه هغيسي الو « الهس ماعطلا

  - ۹A۷ل دا لور يل لاق : لاق ةّملس يبأ نب َرَمُع نعو ١د

 هيلع قفتم م . «كيلَي ام لكو , كنيمّيَب لكو « هللا مس .

 يال : فل هللا لوُسَر يل لاق : لاق ةّملّس يبأ نب َرَمُْع َنَعَو)
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 ةملس يبأ نب رمع ثيدح _ ۷ ةميلولا باب - 5 حاكنلا باتك ۔ ۸

 . (هيلع قم . «كيلَي ام لكو , كنيمّيَب لكَ « هلا

 يف ةبحتسم اهنإ : ليقو « اهب رمألل ؛ ةيمستلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 . برشلا هيلع ساقيو « لكألا

 نإف ؛ اهيلع ههبنيو هريغ عمسيل ؛ ةيمستلاب رهجي نأ بحتسيو : ءاملعلا لاق

 هللا مسب : هئانثأ يف لقيلف « ماعطلا لوأ يف « هريغ وأ نايسن : ببس يأل اهكرت

 : - حيحص نسح : يذمرتلا لاق  امهريغو يذمرتلاو دواد يبأ ثيدحلا ؛ هرخآو هلوأ

 ظ : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ

 هلوأ يف هللا رك ذي نأ يسن نإف ؛ هللا مسا رك ذيلف « مكدحأ لكأ اذإ»

 . (هرخآو هلوأ هللا مسب : لقيلف

 دقف , طقف دحاو ىّمس نإف ؛ نيلكآلا نم دحاو لك يمسي نأ يغبنيو

 . يعفاشلا هلاق ؛ ةنسلا هتيمستب لصح

 مل يذلا ماعطلا لحتسي ناطيشلا نأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب لدتسيو

 هللا مسا ركذ هنأ هيلع قدص « نيلكآلا نم دحاو هركذ نإف ؛ هيلع هللا مسا ركذي

 . هيلع

 هديزيو « ًاضيأ هب رمألل ؛ نيميلاب لكألا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 برشيو هلامشب لكأي ناطيشلا نأب ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ : ًاديكأت

 . ناسنإإلا ىلع مرحي ناطيشلا لعفو « هلامشب

 1 «كنيميب لك» : لامتف هلامشب دع هدنع لكأ اچ نأ : ادركت هذيزيو
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 ةملس يبأ نب رمع ثيدح - ۷ ةميلولا باب - ٤ حاكنلا باتك 6

 .٠ هيف ىلإ اهعفر امف . «ربكلا الإ هعنم ام ؛ تعطتسا ال» : لاق عيطتسأ ال :لاقف

 . بجاولا كرت نم ىلع الإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعدي الو « ملسم هجرخأ -
EN الو انا هم ريق E 

  05ا
 يغبني هنأو هيلي ام لكألا بجي هنأ ليلد «كيلي امم لكو» : هلوق يفو

 هيف ا ةسيلخ وسام ناسنإلا نم لضحت ال نآودو سيلجلل ةرشغلا نسخ

 . ةءورم كرتو « ةرشع ءوس

 لثم يف الإ  اهوحنو قارمألاو ديرثلا يف اميس ال « كلذ هسيلج رذقتي دقف

 | | . ةهكافلا

 یا ت بیخ نر شارل تاج نسور ینہ یا اا
 ؛ ةرذو عمج ؛ ءارف ةمجعملا لاذلا حتفو واولا حتفب وهو  رذولاو ديرثلا ةريثك ةنفجب

 هللا لوسر لكأو « اهيحاون يف يديب تطبخف  اهيف مظع ال محللا نم ةعطق
 « ىنميلا يدي ىلع ىَرْسُيلا هديب ضبقف « هيدي نيب نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 انيتأ مث « «دحاو ماعط هنإف ؛ دحاو عضوم نم لك ! شاركع اي» : لاق مث

 رو ابوس ويب يا اوك

 . قبطلا يف ملسو هلآو هيلع هللا

 . (دحاو نول ريغ هنإف ؛ تئش ثيح نم لك ! شاركع اي» : لاقف

 دّدعت اذإ هنأ ىلع لدي لب ؛ هكاوفلاو ةمعطألا نيب ةقرفتلا ىلع لدي اذهف

 مل اذإ كلذكو « بناج يأ نم لكأي نأ هلف « هريغ وأ « ماعط نم ؛ لوكأملا نول
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 سابع نبا ثيدح -4 ةميلولا باب - ٤ حاکنلا باتك ۔ ۸

 . بناوجلا رئاس نم ولو « كلذ عبتي نأ هلف « ءيش لكآلا دي تحت قبي

 قلك ىبنلا اعد ًاطايخ نأ : سنأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا جرخأ دقف

 « ءابد هيف ًاقرمو ريعش زبخ برقف « خدي يبنلا عم تبهذف : لاق « هعنص ماعطل

 ملف  اهبناوج : يأ - ةعصقلا يلاوح نم ءابدلا عبتتي هلي يبنلا تيأرف ؛ ديدقو

 . ذئموي نم ءابدلا عبتتأ لزأ

 ‹ همعطأ الو « هيلإ هيقلأ تلعج « كلذ تيأر املف : سنأ لاق ثيدحلا ىفو

 . هل هتبحم ؛ ةعصقلا عيمج نم هل هبلطت ىلع ليلد وهو

 ‹ يتآلا ثيدحلا هل لدي امك « ةعصقلا طسو نم لكألا هنع ىهن امو ؛ اذه

 : هلوق وهو

 نم ةعصقب يتأ للي يلا نأ : ةع هللا يضر سابع نبا نعو -

 يف ُكِزْنَت ةكربلا نإف ؛ اًهَطَسَو ْنِم اولكأت الو « اًهِبناَوَج ْنم اوُلُك» : َلاَقَ دیر

 ١ حيحص ه لسو « يئاسنلا لفل ا لهو < ةعبرألا هور . «اهطّسَو

 ,ديرت نم ةعْقب ينأ لَو يلا ذأ: هنع هللا يضر سابع نبا نَعَو)

 يف لر :ةكربلانإف؛ اَهطَسَو ْنم اولكأت الو اهبناوج نم اولك» : لاقف

 . (حيحّص ٌهدَنَسَو . يئاسنلا ظْفَل اذهو « َةَعَبْرألا ُهاَوَر . «اًهطَسَو

 يف ةكربلا لزنت هنأب هللعو « ةعصقلا طسو نم لكألا نع ىهنلا ىلع لد

 ؛ يرحتلا يضتقي يهنلاو « ماعطلا ىلع ةكربلا لزنت مل هنم لكأ اذإ هنأكو « اهطسو

 . ةعامج عم وأ« هدحو لكآلا ناك ءاوسو
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 : : ةداتق ىبأو رباجو ةريره ىبأ ثيداحأ - 4٩۹او ۰٩۹و ۹۸٩  ةميلولا باب ؛ حاکنلا باتك ۔۸

 اتاط ج هللا لوُسر باع ام : لاق ُهنع هللا يضر ةرْيَرُه يبأ نعو - ۹۸۹

 . هيلع قفتم . هكرت ههرك نإو ٠ لکا ایش ىّهَتشا اذإ ناک ؛ طق

 طق ًاماَعَط قلي هللا لوُسر باع ام : لاق هنع هللا يضر ةرْيَرُه يبأ نعو)
 . (هْيَلَع قت . هكر ههرک نإو , هّلكأ ًائيش یهتشا اذإ ناک

 : لوقي الف ؛ هل همذو ماعطلل ملسو هلآو هيلع هللا یلص هبيع مدعب رابخإ هيف
 0 . كلذ وحن وأ« ضماح وأ « حلام وه

 ام لب ؛ لكألاب ملسو هلآو هيلع هللا یلص هتيانع مدع ىلع لد هنأ هلصاحو
 مرحي هنأ ىلع ليلد كلذ هكرت يف سیلو  هكرت ههتشي مل امو  هلكأ هاهتشا
 . ماعطلا بيع

 اولكأت ال» : لاق لك هللا لوسر ْنَع هلع هلل يضَر رباج نعو 490
 . ملسم هاور . «لامشلاب لکي ناطتشلا نإف ؛ لامشلاب

 : هللا لوسر ْنَع ُهْنَع هللا يضر رباج ْنَعَو) ؛ لامشلاب اولكأت ال» : لاق هلك
 . (ٌملْسُم ُهاَوَر . «لامشلاب ”لكأي ناطْيَشلا نإف

 ريغ ال هتهارك ىلإ ريهامجلا بهذ نإو « لامشلاب لكألا ميرحت ةلدأ نم هنأ مدقت
 e ناطيشلا نأ ىلع ليلد وهو « اضيأ كلذك برشلا يف درو دقو

 ْ : يبنلا نأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ اقا

 . هّيلَع قفَتُم . (اثالث ءانإلا يف ْسْفَنَتَي الف ٠ مُكدَحأ

 : مك دَحأ رح اذإ» : لاق في يبنلا نأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعو)

 . (هيلع قفتم . «اثالث ءانإلا يف ْسْفَنَتَي الف

۳٦ 



 سابع نبا ثيدح _ ۲ ةميلولا باب - ٤ حاكنلا باتك - /

 بارشلا يف سفنتي ناك يو يس يعم وعملا

 ؛أربأو « شطعلل عمقأ ؛ يأ ؛ ىورأ ا ل

 ؛ ارْمَأو « ةدعملا درب يف ريثأتلا نم هتمالس نمو مضهلا نم هيف ام ؛ ًاءرب رثكأ : يأ

 . ةلوهسلا نم هيف امل ةءارم رثكأ : يأ

 لصتيف مفلا نم ءيش جرخي دق هنأل ؛ هريغ ىلع هريذقت ةيشخ ةلعلا : ليقو

 | . هريغ ىلع هرذقيف ءاملاب

 خفنيو» : دازو هوَ اًمهتع هللا يضر سابع نبا نع داد يبألو ۹۹۲

 . يذمرتلا هحّحصو .

 : (دازو) ًاعوفرم : يأ : (هوحن امهنع هللا يضر سابع نبا نع دواد يبألو)
 (يذمرتلا هححصو . (هيف خفنيو») ركذ ام ىلع

 يبأ دس مهم ىدمرتلا جرخأو . ءانإلا يف خفنلا ميرحت ىلع ةلالد هيف

ekseىف اهارأ ةاذقلا : لجر لاقف « بارشلا ىف خفنلا نع ىهن هلي يبنلا  : 

 . «اهقرهأ» : لاقف « ءانإلا

 مث« كيف نع حدقلا نبأف» : لاق ء دحاو سفن نم ىورأ ال ينإف : لاق

 اًمُهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نمو « «تارم ثالث برشلا يف سفنت
 ابرش : يأ ؛ «أدحاو اوبرشت ال» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق

 « متبرش متنأ اذإ اومسو « ثالثو ىنثم اوبرشا نكلو» ريعبلا برشك ًادحاو

 . ًاضيأ ةنس نيترملا نأ دافأو  «متعفر متنأ اذإ او دمحاو

۷ 



 سابع نبا ثيدح ۔ ۲ ةميلولا باب ۔ ٤ ظ حاكنلا باتك 6

 نبا ثيدح نم ناخيشلا جرخأف ؛ ءاقسلا مف نم برشلا نع ىهنلا درو دق معن

 . ءاقسلا يف نم برشلا نع ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نأ : سابع

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىهن : لاق ديعس یبا ثيدح نم اجرخأو
 . هنم برشي مث « اهسأر بلقي نأ اهثانتخاو : ةياور يف داز « ةيقسألا ثانتخا نع

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد : تلاق ةشبك ثيدح هضراع دقو

 هتذخأ : يأ ؛ هتعطقف اهيف ىلإ تمقف « ًامئاق ةقلعم ةبرق يف نم برشف ملسو

 . حيحص بيرغ نسح : لاقو « يذمرتلا هجرخأ . هب يفشتسنو هب كربتن ءافش

 ‹ريبكلا ءاقسلا يف وه اغإ يهنلا نأب امهنيب عمجو « هجام نبا هجرخأو

 . ةريغصلا يه ةبرقلاو
 . ةردنلا نود « ةداع سانلا هذختي الئل ؛ هيزنتلل يهنلا نأ وأ

 عم اهعلتبيف « براشلا ىف ىلإ جرختف ةباد هيف نوكت دق اهنأ يهنلا ةلعو

 تبث كلذكو « ةيح هنم تجرخف ءاقسلا يف نم لجر برش هنأ درو امك « ءاملا

 . ًامئاق برشلا نع يهنلا

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ ثيدح نم ملسم جرخأف

 يفو «أيقتي : يأ ؛ «ئقتسيلف يسن نمف ؛ امئاق مك دحأ نبرشي ال» : ملسو

 دشأ : لاق « لكألاف : انلق : ةداتق لاق ؛ آمئاق برشلا نع رجز : سنأ نع ةياور

 ظ . ثبخأو

 لوسر تيقس : لاق سابع نبا ثيدح نم ملسم هجرخأ ام هضراع هنكلو

 . مئاق وهو ‹ برشف مزمز نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

EA 



 سابع نبا ثيدح 1 ةميلولا باب  ؟ حاكنلا باتك 6

 a را سد رج اوح فلج هللا لوسر نأ : ظفل يفو

 و هللا لوم او لاقو ًامئاق برش هنع هللا يضر ًايلع نأ : «يراخبلا

 EL 8ك هلعف ؛ هيزنتلل يهنلا نأب امهنيب عمجو . ينومتيأر امك

 ةالصلا هيلع هنم عقو دقو « عيرشتلا نايبل مالسلاو ةالصلا هيلع هقح ىف بجاو

 رد روص ىتادع نك مداعلاو

 كاا دراولا حيحصلا ثيدحلل بحتسي هنإف ؛ , امئاق برش نملؤيقتلا امأو

 . امهوحنو سانو دمال فام بححمم هنأ ٌؤيقتلا ثيدح رهاظو

 هنأ ءانملعلا نين تنال الف ٠ اينا نرش نه هنآ نفاع ىضانقلا لاتقو

E 
 ممعي نأ دارأو « ءاسلج براشلا دنع ناك اذإ هنأ برشلا بادآ نمو « معن

 ىطعأ هنأ : سنأ ثيدح نم ناخيشلا جرخأ امك « هنيمب نع نم أدبي نأ « ءاسلجلا

 طعأ : رمع لاقف « يبارعأ هئيمي نعو ركب وبأ هراسي نعو برشف حدقلا 0 يبنلا

 . «(نميألاف نميألا» : لاق مث « هنيمب نع يذلا ىبارعألا ىطعأف !هللا لوسر اي ركب ابأ

 «هراسي نع خايشألاو سابع نب هللا دبع وه « موقلا رغصأ « مالغ هنيمب نعو

 كنم لضفب رثوأل تنك ام : لاقف «؟خايشألا هيطعأ نأ نذأتأ ! مالغ اي» : لاقف

 : هأيإ هاطعأف ١ هللا لوسر ا

 ديف برشلا نغ ارات ع یا یا ا ثيدح

 . حدقلا ةملث

۳۹ 



 ةشئاع ثيدح 7 تاجوزلا نيب مسقلا باب 5 | حاكنلا باتك ۔۸

 تاجوزلا نيب مسقلا باب ده

 نيب ٌمسقَي لو هللا لوسر ناک : هس علا ينيك جدلا ظ

 le ب بي يحل اه لوقو لِدْعَيو هئاّسن

 يذمرتل رثلا حجر نكلو « مكاحلاو نابح نبا ى دو ةعيرألا اور (كلْمأ الو

 . هلاسرإ

 هئاسن نيب مسقي ك هللا لوسر ناك : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 عم تيبملا وهو : (كلْمَأ اًميف) فاقلا حتفب : (يمُْسَق اذه مهللا» : لوقيو لدعيو

 : يذمرتلا لاق : («ُكلْمَأ الو كلمت اميف ينّملت الف) اهتبون يف ةدحاو لك

 حجر نكلو « مكاحلاو نابح نبا هححصو « ةعبرألا هاور) ةدوملاو بحلا هب ينعي

 ظ ظ . (هلاسرإ يذمرتلا

 هححص نكل « هلصو ىلع ةملس نب دامح عبات أادحأ ملعأ ال : ةعرز وبأ لاق

 نع ةبالق يبأ نع ينايتخسلا بويأ نع ةملس نب دامح قيرط نم نابح نبا

 : ةلوضوم ةشفاغ نع نزد ن هللا كغ

 ةشئاع نع ةبالق 5 نع بويا نع ديزي نب دامح وه ًالسرم هاور يذلاو

 دقف ؛ لصولا نابح نبا حيحصت دعب : تلق « حصأ لسرملا : يذمرتلا لاق

 . لسرملاو لوصوملا دضاعت

 ؛ هنأ ىلإ ةراشإلا تمدقتو « هئاسن نيب مسقي ناك 0 هنأ ىلع ثيدحلا لد

 هلوقل ؛ بجاو ريغ كلي هيلع مسقلا ناكو : ليق ؟ال مأ هيلع ًابجاو ناك له

13 



 ةريره يبأ ثيدح 65 تاجوزلا نيب مسقلا باب  ه حاكنلا باتك - 6
 ا ا لا للا ا وي

 هنإ : نيرسفملا ضعب لاق [ه١ : بازحألا] ةيآلا *نهنم ءاشت نم يجرت# : ىلاعت

 نهنم ءاش نم رخؤيل هنإ ىتج < هجاوزأ نيب مسقلاو ةيوستلا كرتي نأ هل هللا حابأ

 ءانب قدي هصئاصخ نم كلذ نإو « اهتبون ريغ يف ءاشي نم أطيو « اهتبون نع

 . تاجوزلل ‹ نهنم يف ريمضلا نأ ىلع

 نسح نم نهنيب مسقي ناك هنإف ؛ هلي هيلع مسقلا بجي ال هنأ تبث اذإو

 . هئاسن ىولق فيلأتو هقلخ نسح لامكو ؛ هترشع

 نم وه لب ؛ دبعلل رودقم ريغ رمأ بلقلا ليمو ةبحلا نأ ىلع لدي ثيدحلاو

 : [5 :لافنألا] «مهنيب فلأ هللا نكلو# : هل لديو ؛ دبعلا هكلمي ال ىلاعت هللا

 ‹ [5+ :لافنألا] € مهبولق نيب تفلأ ام اعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ول# : هلوق

 . [14 :لافنألا] هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو# : رسف هبو

 هل تناك من: لاق ةلك يبتلا نع هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو - 6

 هاَوَر . «لئام ةقشو ةمايقلا َمْوَي ءاج ‹« ىرخألا نود اًمُهادْخإ ىلإ َلاَمَق ناَنأَرْما

 . حيحص ُهدَنَسَو ٌةَعبْرألاو ٌدَمْحَأ

 ناتأرما هَل تناك ْنَم» : لاق لم يبّنلا نع هنع هللا يضر َةَرْيَرْه يبأ ْنَعَو)

 ا هاور . «لئام هقشو ةّمايقلا موي ءاج ىرخألا نود امها دا ىلإ لاّمف

 . (حيحص ُهدَنَسَو ةعبرألاو

 هيلع مرحيو « تاجوزلا نيب ةيوستلا جوزلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا

 : دارملاو ؛ [1؟9 : ءاسنلا] *ليملا لك اوليمت الف# : ىلاعت لاق دقو « نهادحإ ىلإ ليملا

 . دبعلا هكلمي ال ام اهنأ نم تفرع امل ةبحلا يف ال « قافنإلاو مسقلا يف ليملا
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 سنأ ثيدح 5 تاجوزلا نيب مسقلا باب  ه حاكنلا باتك 7
 ا ا ا ا ا ا ا ر ا ا ا ب ل 1

 ‹ كلذ يفني ثيدحلا قالطإ نكلو « ريسيلا زاوج «ليملا لك# : هلوق موهفمو

 ا وردي و رسل

 ركبلا َلُجَرلا َجْوَرَت اذإ ةّنّسلا نم ٠ لاق هنع هللا يضر سّنَأ نعو 0
 . ًاثالث اه َماَقَأ بلا جَرَ اذإو  َمَسَق مث اعم ادع ٌماقأ . بّيقلا ىلع

 ظ . يراَخُبْلل ظفللاو « ِهّيَلَع قفتُم . مسق مث

 ىلع َرْكبْلا لْجَرلا َجّوَرَت اذإ سلا نم : لاق هنع هللا يضر ست ْنَعَو)
2 

 ا ی ی فوج ا دعم

 . (يراَخُبْلل ظفللاو « هّيلَع فتم . مسق

 . عفرلا مكح هلف ؛ 11011119

 ىلإ هعفر اسنأ نإ : تلقل « تعش ولو : سن نع ةياور « ةبالق وبأ لاق اذلو

 و دس ىنعم ذإ ؛ ىنعملاب ةياور نوكيف : ديري « هلي ىبنلا
 اار

 يداهتجا قيرطب وه امنإ اغ هنوك نأل كلذو ؛ ىلوأ سنأ لوق ىلع ةظفاحا

 ريغ صن وه ام ىلإ لمتحم وه ام لقني نأ يوارلل سيلو « صن عفرلاو « لمتحم
 . ديعلا قيقد نبا هلاق اذك ؛ لمتحم

 . مالسلاو اشا هيلع 6 الإ ةنسلاب نونعي ال مهنإ ؛ ةلمجلابو
 هيلع ىبنلا ةنس الإ كلذب  ةباحصلا ديري  نونعي لهو : ملاس لاق دقو

 !؟مالسلاو ةالصلا

 ةفلتخم 57 نم « ًاعوفرم سنأ نع نيثدحملا نم ةمئأ هجرخأ دق ثيدحلاو
 . ةبالق يبأ نع

۲ 



 ةملس مأ ثيدح 5 تاجوزلا نيب مسقلا باب  ه حاكنلا باتك ۔۸
 مي تت تا ا

 : ربلا دبع نبا لاقو « ةجوز هدنع تناك نمل ةديدجلا راثيإ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هدنع تناكأ ءاوس فافزلا ببسب « ةأرملل قح كلذ نأ ىلع ءاملعلا روهمج

 . ةجوز هدنع تناك نميف هنأ ىلع لد ثيدحلا نكل « يوونلا هراتخاو !ال مأ ةجوز

 هنأ ثيدحلا رهاظف « روهمجلا ركذ اب بيثلاو ركبلا نيب ةقرفتلا ىلإ بهذ دقو

 مواقي ليلد هيلع مقي مل فالخ لكلا يفو « ةديدجلا ةجوزلل قح هنأو بجاو

 . ثيداحألا

 . باطخلا لاح ًافراعتم ناك ام اهدنع ءاقبلا يف راثيإلاب دارملاو

 راهنلاو ليللا تاعاس قارغتسا ال « ةلوليقلاو تيبملاب نوكي راثيإلا نأ رهاظلاو

 . ةعامج هلاق امك ؛ اهدنع

 هماقم لعج ىتح « ءاهقفلا ضعب طرفأ هنإ : ديعلا قيقد نبا لاق ىتح

 ! ةعمجلا طاقسإ ىف ًارذع اهدنع

 . فاتئتسالا بجو ؛ قرف ولف « ثالثلاو عبسلا يف ةالاوملا بجتو

 ؛ ثالثلا وأ « عبسلا ةدم يف ىرخأ جوزت ولف ‹ ةمألاو ةرحلا نيب قرف الو

 . . اهل ًاقحتسم راص دق هنأل ؛ كلذ متي هنأ رهاظلاف

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نأ : اًهنع هللا يضر َةّمَلَس ّمَأ نعو- ١

 نإ ؛ ناوه كلفأ ىلع كب نيل هَّنإ) : لاقو ثالث اهدنع ماقأ ‹« اهجّورت 1 لعب

 . ملم هاَوَر . «يئاسنل تحبس « كل َْتْعّبَس نإو « كل ْتْعَّبَس « تْئش

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو)

CET 



 ةشئاع ثيدح _ ۷ تاجوزلا نيب مسقلا باب  ه حاكنلا باتك ۔ ۸

 ها كيوي ( (كلأ ىلع كب سيل نإ» : لاقو ًثالث اهدنع ماقآ  اهجوزت ا

 « كل َْتْعَبَس نإو) ًاعبس كدنع تمقأ : ا : (كل تّعْبَس تئش نإ ؛ ناّوه)

 . (ملسم هاور . «يئاسنل تعَبَس

 لوسر لاقف « هبوثب تذخأ « جرحي نأ دارأ املف « اهيلع لحد : ةياور يف دازو

 . «(ثالث بيثللو عبس ركبلل ؛ كتبساحو « كل تدز « تئش نإ» : هبي هللا

 ثيداحألا تلدو « ددعلا نم ركذ ام بيثلاو ركبلا قاقحتسا ىلع مّدقت ام لد
 ‹ راثيإلا نم اهقح طقس « ةأرملا اضرب ةردقملا ةدملا جورلا ىدعت اذإ هنأ ىلع

 موهفم وهو « تباث اهقحف اهاضر ريغب ناك اذإ اًمأو « كلذل ءاضقلا اهيلع بجوو

 . «تئش نإ» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلوق

 الو ‹ ناوه انم كقحلي ال نأ : «ناوه كلهأ ىلع كب سيل» : هلوق ىنعمو

 نيب رايتخالا اهيلإ نأ اهملعأ مث « الماك هنيذخأت لب ؛ ًائيش هنيقحتست ام عيضن

١ 
2h 

 . هءاسن ىضقيو عبس نيبو « ءاضق الب ثالث

 رييختلاو « بجي ال امو « مهل بجي ام ةنابإو « لهألا ةفطالم نسح هيفو

 اَهَمْوَي ْتَبَهَو َةَعَمَر تْنب َةَدْوَس نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 17
 . ةدوَس مويو اَهَمْوَي ةشئاعل مسقَي مالسلاو ةالصلا هيلع يبّنلا ناكو « ةشئاعل

 نيعو ميملاو يازلا حتفب (ةعمز تنب ةدوس نأ اهنع هللا يضر ةشن ةشئاع نعو)

 تيفوتو « ةجيدخ توم دعب ةكمب ةدوس جور مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو <« ةلمهم
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 ةشئاع ثيدح 417 تاجوزلا نيب مسقلا باب  ه حاكنلا باتك ۔ ۸

 ةالصلا هيلع يبنلا ناكو ‹ ةشئاعل اهموي تبهو) نيسمخو عبرأ ةنس ةنيدملاب

 . (هيلع قفتم . ةدوس مويو اهموي ةشئاعل مسقي مالسلاو

 هللا لوسر اضر كلذب يعتبت ٠ هرخآ يف ًاضيأ دازو , اهتليلو : يراخبلا داز

 هلاجر دنسب « ةبهلا ببس هيف ركذو « دواد وبأ هجرخأ . مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةالصلا هيلع هللا لوسر اهقرافي نأ تفاخو تنسأ نيح ةدوس نأ : ملسم لاجر

 اههابشأو اهيفف « اهنم كلذ لبقف « ةشئاعل ىموي !هللا لوسر اي : تلاق « مالسلاو

 . ١78[ : ءاسنلا] «ًاضارعإ وأ ازوشن اهلعب نم تفاخ ةأرما نإو# : تلزن

 نأ : ًالسرم ةزب يبأ نب مساقلا ةياور نم  تاقث لاجرب دعس نبا جرخأو

 : تلاقو هقيرط ىلع تدعقف  ةدوس : ىنعي  اهقلط مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 كئاسن عم ثعبأ نأ بحأ ينكلو « ةجاح لاجرلا يف يل ام « قح اب كثعب يذلاو

 اهتدجو ةدجوب ينتقلط له ؛ باتكلا كيلع لزنأ يذلاب كدشنأف ! ةمايقلا موي

 ينإف : تلاق  اهعجارف « ينتعجار امل هللا كدشنأف : تلاق « «ال» : لاق ؟ىلع

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ةبح ةشئاعل يموي تلعج

 ؛ جوزلا اضر ربتعيو « اهترضل اهتبون ةأرملا ةبه زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 . هاضرب الإ هقح طقست نأ اهل سيلف ؛ ةجوزلا ىف ًاقح هل نأل

 اهب صخيو حصت : رثكألا لاقف ؟جوزلل اهتبون تبهو اذإ ءاهقفلا فلتخاو

 ‹ ةمودعملاك ريصت لب ؛ كلذ هل سيل : ليقو  رهاظلا وه اذهو  دارأ نم جوزلا

 . هل تقلطأ اذإ ال « زاج « تئش نم اهب صح : هل تلاق نإ : ليقو

 . ددجتي قحلا نأل ؛ اهتبون نم تبهو اميف ةأرملل عوجرلا حصيو : اولاق
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 ةشئاع اثي دح 9944و 4 تاجوزلا نيب مسقلا باب حاكنلا باتك -8

 ذلو هللا لوسر ناك !يتخأ نبا اي : ةَ ةشئاع تلاق : لاق ةورع نعو - ٨۸

 وهو الإ موي لق ناكو ءاَندْنع هثككُم يف ٠ ؛ مَْقْلا يف ضب ىلع اَنَضْعَب لضم

E EYيتلا غلبي ىتح سيس رْيَغ نم ةدحاو لك نم ونيف  

 ار یب ےس ص go ا

 . مكاحلا هحَحَصو هَل ظفللاو « دوا وبأو e اور . اهدنع َتيِبَيف اهُمْوَي وه

 ال الج هللا لوسر ناك ! يتخأ َنْبا اي: ةشث ةشئاع تلاق : لاق ةورع نعو) ا

 وهو الإ « موي لق ناكو « اندنع هثكُم يف ؛ مسقلا يف ضْعَب ىلع انَضْعَب لضفُي

 ريغب ةياور يفو : (سيسٌم ريغ نم ةدحاو لك نم ونديف ٠ . اعيمج انيلع فوطي

 وبأو دمحأ هاور . اهدنع تيبيف اهموي وه يتلا غلبي ىتح) انه دارملا وهف « عاقو
 . (مكاحلا هححصو « هل ظفللاو دواد

 نم اهموي وكي ترم را لجرلل زوجي هنآ ىلع ليلد هيف

 . ليبقتلاو سمللاو اهل سينأتلاو « هئاسن

 . هلهأل سانلا ريخ ناك هنو « مالسلاو ةالصلا هيلع هقلخ نسح نايب هيفو

 هيلع هل ناك هنأ : ًاقباس هيلإ انرشأ دقو « يبرعلا نبا هلاق امل در اذه يفو

 ءرصعلا دعب ىهو . اهيف مسقلا هيلع بجي ال راهنلا نم ةعاس مالسلاو ةالصلا

 اهيف رودي ناك يتلا ةعاسلا نيع دقو « اليلد هلاق ال دجأ مل: فنصملا لاق

 : هلوق وهو « ىتآلا ثيدحلا

 Rar اهنع هللا يضر َةَشئاَع ْنَع ململ 444
 ثيدحملا . نهم وُنْدَي مث . هئاسن ىلع راد َرْصَعْلا

 . رصعلا ىلص اذإ 5595 ناك : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسلو)

 1 اذإ دك

 ىلص د ر
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 - راب @ ةشئاع ثيدح _ ٠ تاجوزلا نيب مسقلا ناب ه اكنلا ناتك 6

 نود نم ليبقتو سم وند : يأ : (ثيدحلا . نهنم وندي مث « هئاسن ىلع راد

 . تفرع امك « عاقو

 ا لور نأ“ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو _- ٠٠

 ةشئاع موي ديرب ؛ «؟ادغ انأ نْبَأ) : هيف هيف تام يذلا هضرم
2~ 2 

 . هيلع قفتم . ةشئ داع تیب يف ناك هاش تی وک

 ء0 ر

 ل هللا وسر ذأ: اهنع هللا يضر ةشئاع نعو) هضّرم يف لاسي ناك

 ُنوُكَي ُهُجاَوْزَأ هل نذأف ء ةشئاع موي ديرب ؛ «؟آدغ ان َنْيَأ» : هيف تام يذلا
 . (هيلع ّقفتم . ةشئاع تْيَب يف َناكف « ءاش ثْيَح

 اهجرخأ . ةنوميم تيب يف هضرم نم هب ئدب ام لوأ ناكو : ةياور يفو
 . يزاغملا ںاتک رخآ يف يراخبلا

 ةالصلا هيلع هنأ : ةشئاع نع دمحأ دنع عقوو « هجاوزأ هل نذأف : هلوقو

 ش «يل نتنذأ . نتئش نإف ؛ نكتويب رودأ نأ عيطتسأ ال ينإ» : لاق مالسلاو

 . هل نذأف

 يتلا يه ةمطاف نأ : يرهزلا نع  حيمحص دانسإب دعس نبا دنع عقوو

 نذأتسا هنأ نكميو . فالتخالا هيلع قشي هنإ : تلاقو « نينمؤملا تاهمأ تبطاخ

 . ناثيدحلا عمتجيف ؛ اهنع هللا يضر ةمطاف هل تنذأتساو مالسلاو ةالصلا هيلع

 يذلا نينثالا موي تامو « نينثالا موي ةشئاع تيب لخد هنأ : ةياور يف عقوو'
 هنأو « ةبونلا نم اهقحل ًاطقسم ناك « تنذأ اذإ ةأرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو . هيلي
 : هلوق هل لد امك ؛ رفاس اذإ يفكت امك « ضرم اذإ ةعرقلا يفكت ال

۷ 



 ةشئاع ثيدح ٠ تاجوزلا نيب مسقلا باب ه حاكنلا باتك- 6

 0 ا ا ا ا تت تت

 e ةاك هللا لوسر ناك : لَ اهنع ا يضر اتقوا

 . هْيلَع قفَتم . ُهَعَم اهب جرح ٠ اهُمُهَّس جرح نتيا ؛ هئاسن نيب ب عرق

aدارا اذإ ایک هلا لوسر ناک : تلاق) ة ا  

 . (هْيَلع قف . هم اهب جرح ء اَهمْهَس جرح نهيق ؛ هقاسن نهب عرف ارق

 یر و ر اذ او هع دزو اس نا آر
 . ةيهاركلا

 نهادحإ جارخإ داراو ءارقس دارأ نأ تاجوزلا نيب ةعرقلا ىلع ثيدحلا لد

 . بوجولا ىلع لدي ال لعف اذهو « هعم

 . هبوجو ىلإ يعفاشلا بهذو

 هنأل : اولاق ؛ ةعرقلا همزلت ال هنأو « ءاش نمب رفسلا هل نأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 فطلو هقالخأ مراكم نم ناك امن ال هلعفو «رفسلا ىف مسقلا هيلع بجي ال

 . اهب رفاس نم ريغل ءاضقلا بجي الف ‹ ةجوزب رفاس نإف ؛ هتلماعم نسحو هلئامش

 : أهريغب وأ « ةعرقب هرقس ناك ءاوس ءاضقلا ابجي : ةفينح وبأ لاقو

 هيلع بجو اهريغب ورا مول ري هو رصف لاقو

 ضف الو اقلط اقلطم بوجولا ىلع ليلد الو ‹ ءاضقلا

 رقسلا نأ هباوج ءرفسلاب بجاولا طقسي ال هنأو بجاو مسقلا نأب لالدتسالاو >

 ال هنإف ؛ًادحأ نهنم جرخي الو ءرفاسي نأ هل نأ ليلدب ؛ بجاولا اذه طقسأ

 . اقافتا نهل هرفس مايأ ءاضق هدوع لعب هيلع بجي
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 ةعمز نب هللا دبع ثيدح ٠٠١5 تاجوزلا نيب مسقلا باب  ه حاكنلا باتك ۔۸

 . لعف هنأ تفرع امل ؛ هبوجو ىلع ثيدحلا لدي ال عارقإلاو
 . مهوحنو ءاكرشلا نيب ةعرقلا رابتعا ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 وه : ضايع يضاقلا لاق ؛ ةعرقلا رابتعا مدع ةيفنحلاو ةيكلاملا نع روهشملاو

 . رامقلاو ظحلا ناب نم هنأل ؛ هباحصأو كلام نع روهشم

 ها . اهتزاجإ ةيفنحلا نع يكحو

 نم رفسلا يف عفنأ نوكت دق ءاسنلا ضعب نأب ؛ ةعرقلا نم عنم نم جتحاو

 . جوزلا لاحب رضأل ؛ رفسلا يف اهيف عفن ال يتلل ةعرقلا تجرح ولف « اهريغ

 ولف ؛ رضحلا يف لجرلا تيب حلاصم ةياعرب موقأ ءاسنلا ضعب نوكي دق اذكو

 لجرلا تيب حلاصم ةياعر نم جوزلا لاحب رضأل « رفسلاب اهيلع ةعرقلا تجرخ
 . رضحلا يف

 صخي الئل ؛ نهلاوحأ تقفتا اذإ امب ةعرقلا ةيعورشم صتخت : يبطرقلا لاقو

 ىنعملاب ثيدحلا مومعل صيصخت اذه : ليق . حجرم الب ًاحيجرت نوكيف ؛ ةدحاو
 . موقأ يعفاشلا هيلإ بهذ امك هرهاظ ىلع يرجلاو « مكحلا لجأل عرش يذلا

 : كلك هللا لوُسسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ةَعْمَز نُب هللا دبع نعو - ۲

 . يراخبلا ر «دْبَعلا هاشم ٌمُكَدَحَأ دلج الد

eR agاک  aيتابع  

 دلج ال» : فل هللا لوسر لاق :لاق) ةنيدملا لهأ ىف هدادعو . ثيدحلا
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 ةعمز نب هللا دبع ثيدح 1٠١7 تاجوزلا نيب مسقلا باب ۔ ه | حاکنلا باتک ۔ ۸

 2 A 2ع م

 همامتو : (يراخبلا هاور) ةيردصملا ىلع بصنلاب : («دّبَعلا للحس هنأ ما مك دَحأ

 . «اهعجاضي نأ هلعلو» : ةياور يفو « «اهعماجي مث» : هيف

 دلج» : هلوقل ؛ ًافيفخ ًابرض ةأرلا برض زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 يفو ٠ «كتمأ كبرض كتنيعظ برضت االو» : دواد ا ةياور يف هلوقلو « «دبعلا

 . «ةمألا وأ « دبعلا برضت امك)» : يئاسنلل ظفل

 زاوج ىلع ةلاد اهنإف ؛ «دبعلا وأ لحفلا برض» : يراخبلل ةياور يفو

 . كيلامملاو تاناويحلا برض غلبي ال هنأ الإ ؛ برضلا

 ريغ برض زاوج ىلع لدو « [4 :ءاسنلا] «نهوبرضاو# : ىلاعت لاق دقو .
 . ًاديدش ًابرض ركذ اميف تاجوزلا

 هنسحتسي ال كلذ نأ يهنلا ةلع نأ ىلع لاد « «اهعماجي مث» :هلوقو

 سفنلا ليم عم قيلت امنإ ةعجاضملاو عامجلا نأل ؛ تاداعلا ىرجم يف ءالقعلا

 ؛ نسحتسملا بيدأتلا فالخب ؛ هدلج نمع رفني ًابلاغ دولجماو « ةرشعلا يف ةبغرلاو

 نم فرشأ ةحامسلاو رافتغالاو برضلا مدع نأ بير الو « عابطلا رفني ال هنإف

 . لك هللا لوسر قالخأ وه امك . كلذ

 « هللا مراحم كهتنت وأ هللا ليبس ىف الإ ؛ طق هديب برض الو « طق ًامداخ الو

 . هلل مقتنيف
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 سابع نبا ثيدح :٠5 علخلا باب 5 حاکنلا باتك ۔۸

 علخلا باب ۔ ٦

 علخ نم ذوخأم « لام ىلع ةجوزلا قارف وه « ماللا نوكسو ةمجعملا مضب

 يقيقحلا ىنعملا نيب ةقرفت ردصملا مضو « ازاجم لجرلا سابل ةأرملا نأل ؛ بوثلا

 الف ؛ هللا دودح اميقي الأ متفخ نإف# : ىلاعت هلوق هيف لصألاو « يزاجملاو

 . [۲۲۹ :ةرقبلا] هب تدتفا اميف امهيلع حانج

 تأ سيق نْب تبان َةَرْما نأ : َمُهْنَع هللا يضر سابع نسبا نع ۲
 اَم سيق نب تباً هللا لوس اي لاف َمَلسو هلآو هسيلع هلا ىّلص يلا

 هللا لوسر لاقف . مالمسإلا يف ركل هر ينكلو نيد الو قل يف هّيَلَع بيعأ

 لوسر لاقف « معن : تاق . «؟ةتقيدح هيلع نير مَلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 . يراَخْبلا ُهاَوَر . «ةقيلطت اَهَمَلَطَو ةقب ةقيدحلا لّبقا» : مُلسو هلآو هيلع هلا ىّلص هللا

 م EN EE يذمزرتلاو دواد يبألو . اهقالّطب ُهَرَمأو : هل ةّياور يفو

 ةَضْيَح اهتدع مسو هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا َلَعَجَف هنم تعلتخا سيق نبا

 ئراخبلا اها (سييق نب تباث ةأرما نأ اًمهنع هللا يضر سابع نبا نع)

 بنيز اهمسا نأ : السرم يقهيبلا جرخأو « ًالسرم ةمركع نع هركذ ؛ ةليمج

 هيلع هللا ىلص يبتلا تتأ) ا ربا ا نب لأ يقل عم
 دهش ‹ يراصنأ يجرزخ وه : (سُيق نب تباث « هللا لوسر اي : تلاقف ملسو هلآو

 هلل :لوسرلو راض اال ابيطخ ناك +ةباحيصلا نايعأ نم وهو اهدعب امو ادخأ

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا هل دهشو « ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ب هم + ان رمل 0 55 م6 1 و 7 مه

 ¢ بتعلا نم 6 روسكمو < ةمومصم ةيقوفلا ةانثملاب 6 عا ام) ةا
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 سابع نبأ ثيدح ٠٠5 علخلا باب 5 حاكنلا باتك /

 مضب : (قّلخ يف هيلع) ) دارملاب قفوأ وهو 2« بيعلا نم ؛ ةنكاس ةيتحتلا ةانثملابو

 كي رك ينكلو ؛ نيد الو) ) اهنوكس زوجيو ماللا مضو ةمجعلملا ءاخلا

 هْيَلَع َنيِدْرَتَأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « مالسإلا

 لَبقا» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف < ال ٠ تلاقف <« (؟هّتقي د“

 ‹ اهقالطب هرمأو : هل ةياور ىفو « يراخبلا هاور . «ةقيلطتت اًهَقَلَطَو ةقيدحلا

 تساث ةأرما نأ :- هنسحو 9 سابع نبا ثيدح نم. : يأ (يذمرتلاو دواد ب ألو

 . (ةضيح اهتأدع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لعجف هنم تعلتخا سيق نبا

 اميف عقأ نأ هدنع ةماقإلا نم هركأ : يأ ؛ مالسإلا يف رفكلا هركأ : اهلوق

 . رفكلا ىضتقي

 ىلع تقلطأ ؛ كلذ ريغو < جوزلا 5589 مالسإلا داضي ام 3

 . كلذ ريغ لمتحيو « ةغلابم رفكلا مالسإلا قلخ يفاني ام

 ةقيدح ىلع اهجوزت ناك هنأ : ةياورلا ىفف ؛ هناتسب : يأ ؛ «هتقيدح» : هلوقو

 . ةأرملا نم ضوعلا ذخأ لحي هنأو « هتحصو علخلا ةيعرش ىلع ليلد هيف ثيدحلا

 . يال مأ ةزشان ةأرملا نوكت نأ هتحص ىف طرتشي ر له ءاملعلا فلتخاو

 ةصقب نيلدتسيم حوذنملا نبا هراتخاو 4 ةيرهاظلاو ىداهلا لوألا ىلإ بهذف

 . زوشن قالطلا بلط نإف ؛ هذه تباث

 : هلوقو « ۲۲١[ : ةرقبلا] هللا دو دح اميقي الأ افاخي نأ الإ# : ىلاعت هلوقبو

 . ١9[ : ءاسنلا] #ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ#
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 سابع نبا ثيدح _ ۲۳ علخلا باب 1 حاکنلا باتك ۔۸

 حصي : اولاقو « يناثلا ىلإ ملعلا لهأ رثكأو ديؤملاو يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذو
 <« ضوعلا لحيو امهنيب ةميقتسم لاحلا تناك نإو « نيجوزلا نيب يضارتلا عم علخلا
 . قرفت ملو « [؛ : ءاسنلا] (اسفن هنم ءيش نع مكل نبط نإفإ# : ىلاعت هلوقل

 اذه تباث ثيدح يف سيل هنإ : اولاقو « «هسفن نم ةبيطب الإ» : ثيدحلو

 «_نابسحلاو “رظلا وهو  اهيف فوخلا نأ لمتحي ةيآلاو « طارتشالا ىلع ليلد
 امهو « امهنيب ًاميقتسم لاحلا ناك نإو « هزاوج ىلع لديف « لبقتسملا يف نوكي
 . لاحلا ىف هللا دودحل ناميقم

 هققحتل الإ ملعلا نوكي الو « هللا دودح اميقي الأ املعي نأ داري نأ لمتحيو
 . ليق اذك ؛ لاحلا يف

 ملعأ ينإ : دارملاو « البقتسم زوشنلا نوكي نأ يفاني ال ملعلا نإ : لاقي دقو
 ليلد الف ذئنيحو ؛ لابقتسالا يف هللا دودح ةماقإ هعم لمتحأ ال ينأ لاحلا يف
 . نيريدقتلا ىلع ةيآلا يف زوشنلا طارتشا ىلع

 . ةدايز ريغ نم اهاطعأ ام اهنم جوزلا ذخأي هنأ ىلع ثيدحلا لدو

 . ةدايزلا لحت اهنأ ىلإ كلامو يعفاشلا بهذف ؟ال مأ ةدايزلا زوجت له ؛ فلتخاو
 « قادصلاب زوجت ةيدفلا نأ عمسأ لزأ مل : كلام لاق ؛ ةأرملا نم زوشنلا ناك اذإ
 . [89 :ةرقبلا] 4هب تدتفا اميف امهيلع حانج الف : ىلاعت هلوقل ؛ هنم رثكأبو

 رشكأ علخلا يف ذخأي نأ لجرلل زوجي هنأ ىلإ روهمجلا بهذ : لاطب نبا لاق
 نم سيل هنكل ؛ كلذ عنم هب ىدتقي نم ادحأ رأ مل: كلام لاقو  اهاطعأ ام
 . قالخألا مراكم
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 سابع نبا ثيدح ۔_ ۴۳ علخلا باب < حاکنلا باتك 7

 , ةدايزلا امأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ : اهيف يتلا ةياورلا امأو

 . اهعفر تبثي ملف « «الف

 زوجت ال اهنأ ىلإ « نورخآو ةيوداهلاو ا دمحأو سواطو ءاطع بهذو

 بالا ترد ةدارلا

 ثيدح رخآ يف اهجرخأ دق هنإف ؛ «الف ةدايزلا امأ» : ةياور نم درو الو

 دنع هلثمو « السرم ءاطع نع جيرج نبا نع هجام ¿ نباو يقهيبلا بابلا

 : تلاق «؟هتقيدح هيلع يدر يج ىبنلا اهل لاق امل تلاق اهنأو ٠ ينطقرادلا

 هنأ الإ تاقث هلاجرو . ثيدحلا . «الف « ةدايزلا اّمأ» : ج ىبنلا لاق . ةدايزو

 لرم

 ةدايزلا ىلع بابلا ثيدح ىف ةلالد ال هنأ : ةدايزلا زاوجب ۳ نم : : |اجأو

 . ًاتابثإ الو « ًايفن

 ناو اهعفر تبثي مل هنأب ؛ هنع باوجلا مّدقت « «الف « ةدايزلا امأ» : ثيدحو

 ؛ اهمزلي ال هنأو « يأرلاو اهيلع ةروشملا جرخم جرخ هلعلف « اهعفر تبث نإو « لسرم

 . جوزلا ىلع اهميرحت نع رابخإلا جرخم جرخ هنأ ال

 . ليق اذك ؛ باجيإ ال داشرإ رمأ هنإف « اهل هقيلطتب هلك

 كاسمإف# : ىلاعت هلوق هل لديو «ساجيإلا نم هلصأ ىلع هؤاقب رهاظلاو

 ‹ نيرمألا دحأ هيلع بجي دارملا نإف ؛ [۲۲۹ :ةرقبلا] #ناسحإب حيرست وأ فورعمب
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 سابع نبا ثيدح ۔_ ۲۳ علخلا باب 5 حاكنلا باتك ۔۸

 لجأل رمملا در ىلع ةأطاوملا نأو « قالطلا ظفلب علخلا عقي هنأ رهاظلا مث

 . ًاعلخ قالطلا اهب ريصي « قالطلا

 هنأ ىلإ ءاملعلا روهمجو ةيوداهلا تبهذف ؛ علخلا ظفلب ناك اذإ اوفلتخاو

 زاج امل« ًاخسف ناك ولو « ًاقالط ناكف جوزلا الإ هكلمي ال ظفل هنأ مهتجحو « قالط

 . قالط هنأ لدف «رثك وأ لق اب روهمجلا دنع زوجي وهو < ةلاقإلاك قادصلا ريغ ىلع

 لديو ‹ دمحأ بهذم روهشم وهو « خسف هنأ ىلإ نورخآو سابع نبا بهذو
 الع هنأ هل

 ذإ قالطب سيلو « خسف علخلا نإ : لاق نمل ليلد ىوقأ اذه يف : يباطخلا لاق

 . ةدعلل ةضيحب فتكي مل « ًاقالط ناك ول

 قالطلا# : لاقف « قالطلا هباتك يف ركذ ىلاعت هنأب خسف هنأب لئاقلا لدتساو

 نم هل لحت الف اهقلط نإف# : لاق مث « ءادتفالا ركذ مث « [۲۲۹ : ةرقبلا] #ناترم

 . ۲٠١[ :ةرقبلا] #هريغ اجوز حكنت یتح ٠ دعب

 وه جوز دعب نم الإ هل لحت ال يذلا قالطلا ناكل « ًاقالط ءادتفالا ناك ولف
 قلط لجر هلأس هنإف ؛ سابع نبا نع يورم لالدتسالا اذهو « عبارلا قالطلا

 ركذ « قالطب سيل علخلا نإف ؛ اهحكني « معن : لاق . اهعلتخا مث « نيتقلط هتأرما
 مث « ءيشب علخلا سيلف ؛ كلذ نيب اميف علخلاو اهرخآو ةيآلا لّوأ يف قالطلا هللا
 مث « [504 :ةرقبلا] (ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا# :لاق

 . [00: :ةرقبلا] (هريغ ًاجوز حكنت ىّتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف# : أرق

£00 



 ةمثح يبأ نب لهسو ورمع نبا اثيدح ٥۰٠٠و ٤ علخلا باب ۔ < حاكنلا باتك ۔۸

 انحضوو «راهنلا ءوض ةيشاح رافغلا ةحنم» ىف قالطب سيل هنأ انرّرق لقو

 . اهانطسبو ةلدألا كانه

 ‹ ةعجرلا جوزلل ناك ول هنأل ؛ نئاب قالط هنإ : لوقي « قالط هنإ : لاق نم مث

 . ةدئاف اهب ءادتفالل نكي مل

 ‹ علخلاب قلعتي اميف ؛ ةيهقفلا بتكلا ىف ةريثك عورفو ةليوط ثاحبأ ءاهقفللو

 . هيلإ جاتحي ام كلذ ىلع اندز دق هنأ ىلع « ثيدحلا هيلع لد ام حرش اندوصقمو

O SAR ا 
 س e م م

 ا
 س 1 س م

 هللا eT اد

 بناج تعفر ينإ ؛ادبأ تبا سارو يسأر ٌعمَتْجَي ال هللا لوسر اي: تلاقف كو

 ُمُهُحَبقَو . ةماق مُهْرصقأو « ًاداوس مُهُدَشأ َوُه اذإف ؛ ةّدع يف لبق نيف ء ءابخلا

 یا5 اهبل بيسو تنا مرهق ؟ تيدا ا

 كغ لوأ كلذ ناكر : منح بأ نيب لهس تيدح نم دمحم

 ظ ( . مالسإلا يف

 ةثلثمف ةلمهملا ءاحلا حتفب : (ةّمْثَح يبأ نب لهس ثيدح نم دمحألو)
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 ةمثح يبا نب لهس ثيدح - علخلا باب a ٦ تاكد

 : كلي هرصع ىف عقو علخ لوأ هنأ : (مالسإلا يف علُخ َلَّوُأ كلذ ناكو) ةنكاس

 رسكو ةمجعملا ءاظلا حتفب - برظلا نب رماع نأ وهو . ةيلهاجلا يف عقو هنإ : ليقو

 . هيلع تلخد املف « ثراحلا نب رماع هيخأ نبا نم هتنبا جوز  ةدحوم مث ءارلا

 دقو ‹ كلامو كلهأ قارف كيلع عمجأ ال : لاقف « اهيبأ ىلإ اكشف « هنم ترفن

 . برعلا يف علخ لوأ ناك اذه نأ ءاملعلا ضعب معز . اهتيطعأ اب كنم اهتعلخ





 قالطلا باتك .4

 قلط نالفو « كرتلاو لاسرإلا وهو ‹ قالطإلا نم قتشم « قاثولا لح ةغل وه

 ةدقع لح : عرشلا يب دو كدب اعول كاسر او لاب ريتك يأ « ريخلاب نيديلا

 . هريرقتب مالسإلا درو يلهاج ظفل وه : نيمرحلا مامإ لاق « جيوزتلا

 : لك ا هللا لوسَر لاق: ا ی و نبإ وا

 و A e واذا نر «قالطلا هللا ىلإ لالحلا

 . ةلاسرإ متاح وبأ
 ب

 لالحلا ْضَعْبَأ» : قي هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع)

 وبأ حجرو « مكاحلا هححصو « هجام نباو دواد وبأ هاور . «قالطلا هللا ىلإ

 . لاسرإلا احجر يقهيبلاو ينطقرادلا اذكو : ا

 نأو « ىلاعت هللا ىلإ ةضوغبم ءايشأ لالحلا يف نأ ىلع ليلد هيف ثيدحلا

 ..ةلعتلا ىف اک الو هت یار ذل هک نع ا اھم وک 4 قالظلا انهض

 ا ةبوتكملا ةالصلاب لالحلا نم ضوغبملا ءاملعلا ضعب لثمو

 . رذع ريغل

 ا بلا وه اذهو 4 لاحلا ةماقتسا عم فببس ريعب عقاولا ا يعدبلا
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 رمع نبا ثيدح ۔_ ۷ قالطلا باتک 4

 يف ضْئاَح يهو ُهنأرْما قلط هنأ : امهنع هللا يضر َرَمُع نبا ٍنَحَو ۷
 ْنَع ْمَّلسو هلآو هيلع هللا یلص هللا َلوُسَر ُرَمُع لأسف « كيل هللا لوُسَر ده
 رهط مث ؛ ضيحت مٹ .رهْطَت ىتح اهكسميل مث ا لاقف ؟كلذ

 ع نأ لبق َقّلَط . ءاش نإَو «دْعَب كش ءءاش نإ م ه 2 هر

 اا ملل ةياور يفو « هيلع قفتم ٠ «ءاسنلا اهل ََّلَطُت نأ هلا

 a ٌيراَخُبْلل ىرخأ يفو « «ًالماَح أ ًارهاط اهقلطيل

 قلو هللا َلوُسَر كإف ؛ نَا وأ ةدحاو اهل تأ EEE ملن
 ىتَح اهلهم مث : , ىَرْخأ ةضْبَح ضيحت ىتح اًهكسُمأ م . اًهَعجاَرَأ نأ يِرَمأ

 كبر تْيِصَع دقف ؛ اثالث اهل تأ امو ءاَهَسَمأ ذأ لبق اَهقْلَطأ مث ا
 : َرَمُع نب هللا دبع لاق : ىَرْخُأ ةياور يفو . كتأرُما قالط نم هب َكلرَمأ اميف صر 8

 ص

 . (كسمُيل 0 اذإ» : لاقو « ًائّيش اهر ملو « يلع اَهدر

 دْهَع يف ضئاح يهو هرم ىلع هنأ : ام هنع للا يضر َرَمُع نبا نَع)

 هللا لوسر هع هلآو هيلع هللا یلص هللا لوُسَر ٌرَمَع لأسف « ه9
 ار

 مث رهط مث ؛ ضيطحت مث ل سايس امنا رتل از لاقف

 رن يلا نیلا تت« "رشي ذآ اق اط دا نو ب كس « هان

 نأ ىلع ليلد «اهعجاريلف هرم» : هلوق يف : (هْيَلَع َقَفَتُم . «ءاسنلا اًهل َقّلَطُت نأ

 رومأم رمع نإف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ةعجارملاب رمع نبال رمآلا

 . ةعجارملاب رومأم هنأب هنبا ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع غيلبتلاب

 ١"[ : ميهاربإ] (ةالصلا اوميقي اونمآ نيذلا يدابعل لق# : ىلاعت هلوق ريظن وهف
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 رمع نبا ثيدح - ۷ قالطلا ںاتک 4

 . ىلاعت هللا رم قورومأمةجيتفا ةالضلا ةماقإب انرمأي نأب رومأم نال 3

 باب نم ةلأسملا هذه نأ مهوتي الف ؛ هلي ىبنلا نم رومأم كلذك رمع نباو

 . ؟ءيشلا كلذب رمأ ءيشلاب رمألاب رمألا له : ةلأسم

 : هلوق لثم ةلأسملا كلت اغإو

 . هذه لثم ال

 رمألا لهف ةعجارملاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنم رومأم هنأ تفرع اذإو

 ؟ال مأ ؛ ةعجرلا بجتف « بوجولل

 ؛ ثيدحلا . «عبسل ةالصلاب مكدالوأ اورم» : : لراس

 «ةيادهلا» بحاص ححصو ؛ دمحأ نع ةياور وهو « كلام لوألا ىلإ بهذ

 . اهب رمألا مهليلدو , دواد لوق وهو « اهبوجو ةيفنحلا نم

 عجترا « عانتمالا ىلع رصأ نإف « مكاحلا هبدأ , اهنم لجرلا عنتما اذإف : اولاق

 : هنع مكاحلا

 « بجي ال حاكنلا ءادتبا نأل : اولاق ؛ طقف ةبحتسم اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 . ىدنلل رمألا نأ ىلع ةنيرق سايقلا ناكف « كلذك هتمادتساف

 هيف حاكنلا ةمادتسا تناك « ضيحلا يف ًامرحم ناك امل قالطلا نأب بيجأو
pe 

 . ةبجاو

 الإ قلطي ال هنأ ىلع ليلد ‹ «رهطت مث . ضيحت مث ‹ رهطت ىتح» : هلوق يفو

 . لوألا نود ىناثلا رهطلا ىف

 . ةيعفاشلا دنع حصألا وهو « كلام هيف قالطلا يرحم ىلإ بهذ دقو
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 رمع نبأ ثيدح - ۷ قالطلا باتك 4

 ' دمحأ نع اذكو « بودنم يناثلا رهطلا ىلإ راظتنالا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 3 اهْعجاَرْيل هرم) رمع نبا نع يأ (ملسمل ةياور يفو) هلوقب نيلدتسم
 . («الماَح وأ أ ًارهاط اًهَقْلطُيل

 بجوم لاز « لاز اذإف « ضيحلا لجأل ناك اغإ مرحتلا نألو  رهطلا قلطأف
 رهطلا يف زوجي امكو « هدعب يذلا يف زاج امك ء اذه يف اهقالط زاجف ؛ ميرحتلا

 . هولاق ام برق ىفخي الو « ةضيح يف قالط همدقتي مل يذلا

 سلا دعب رهطلا ىف قلط اذإ هنأ ىلع ليلد ؛ «سمي نأ لبق: هلوق ىفو

 . روهمجلا حرص هبو « مرحم يعدب قالط هنإف

 . ضئاح يهو قلط اذإ امك « هيف ةعجرلا ىلع ربجي هنإ : ةيكلاملا ضعب لاقو

 عاطقنا هب دارملا له ؛ ءاهقفلل فالخ (ارهاط» : هلوقو «رهطت مٹا : هلوق يفو ٠

 ظ ؟لسغلا نم دب ال وأ ؟مدلا

 ةياور يف رم ل « لسغلا رابتعا نم دب ال هنأ حجارلاو  ناتياور دمحأ نعف

 . نإو ‹ اهقلطي ىتح اهسمي الف . ىرخألا اهتضيح نم تلستغا اذإف» : ىئاسنلا

 «رهطت مث» : هلوقو . «(ًارهاط» : هلوقل رسفم وهو ؛ «اهكسمأ ءاهكسمي نأ ءاش

 : هلوق ىف نذأ : يأ «ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف» : هلوقو
 يبنلا أرقو :رمع نبا لاق : ملسم ةياور يفو « ١[ : قالطلا] *« نهتدعل نهوقلطف#

 . ةيآلا 4يبنلا اهيأ ايل كي

 ؛ رهطلا ىف اهقالطب رمألل ؛ راهطألا ءارقألا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو
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 رمع نبا ثيدح ٠٠7 قالطلا ںاتک ۔ ۹

 . نهتدع ءادتبا تقو : يأ «نهتدعل نهوقلطف# .: هلوقو

 بهذ هيلإو « ينس لماحلا قالط نأ ىلع ليلد ؛ «ًالماح وأ» : هلوق يفو

 روه

 عقي له ؛ هيف فلتخا دقف « مرحم هنع يهنم ىعدبلا قالطلا نأ تفرع اذإو

 يفو) ثيدحلا اذه يف هلوقب نيلدتسم عقي :روهمجلا لاقف ؟عقي ال مأ هب دتعيو

 مصب وهو : («ةقيلطت تَبسُحو» : يراخبلل) ىرخأ ةياور يف : يأ : (ىرخأ

 ثالثلا نم « ةدحاو اهلعج : دارملاو « باسحلا نم لوهجملل ينبم ؛ ةلمهملا ءاحلا

 . جوزلا اهكلمي ىتلا تاقيلطتلا

 « هيف ةجح الف « رمع نبا لعافلا ناك نإف ؛ انه لعافلاب حرصي مل هنكلو

 . ةجحلا وهف « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ناك نإو

 «بهو نبا دنسم» يف امك ؛ ةياورلا هذه ريغ يف لعافلاب حرص دق هنأ الإ

 ذاك يبنلا نع « ثيدحلا يف بئذ ىبأ نبا دازو : ظفلب

 نبا نع « عفان نع  ًاعيمج قاحسإ نباو بئذ يبأ نبا ثيدح نم ينطقرادلا

 ظ ي يبنلا نع رمع

 . اضعب اهضعب يّوقي قرط نم هلي ىبنلا وه اهل بساحلا نأ درو دقو
 اهتقلط تنأ امأ) لئاس هلأس امل : يأ : (رمع نبا لاق : ملسمل ةياور يفو)

 ىتح اهكسمأ مث اهعجارأ نأ ينرمأ هي

 امأو , اهّسمأ نأ لبق اهقلطأ مث ءرهطت ىتح اهلهمأ مث « ىرخأ ةضيح ضيحت

 هجرخأو 2 «(ةدحاو يضهوا)) :

 . «ةدحاو ىه» : لاق

 : هللا لوسر نإف ؛ نيتنثا وأ ةدحاو

a 
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 لد : (كتأرما قالط نم هب كرمأ اميف كبر تيصع دقف ًاثالث اهتقلط تنأ
 . ضيحلا يف قالطلا ميرحت ىلع

 ٤ ضس عرف ةعجرلا ذإ ؛ قالطلا عوقو ىلع «اهعجارأ نأ ينرمأ» : هل لدي دقو

 نع «رحبلا» ىف هاكحو ٠ ضفاورلاو جراوخلاو سواط هيف فلاخو « ثحب هيفو

 هحجرو « مزح 3 لوقلا اذه رصنو « ءيش عقي ال : اولاق ؛ رصانلاو قداصلاو رقابلا

 نبانع ماسح يأ : (ىرخأ ةياور يفو) هلوقب اولدتساو ميقلا نب او ةيميت نبا
 ‹ ترهط اذإ» : لاقو « ًائيش اهري ملو يلع اهّدرف : رمع نب هللا دبع لاق) رمع
 . («كسميل وأ قلطيلف

 طرش ىلع هدانسإو «ًاشیش اهري ملو ىلع اهدرف : دواد يبأ ةياور يف هلثمو
 . (حيحصلا»

 يبأ ريغ هلقي مل ٌركنم ؛ ًائيش اهري ملو : هلوق يف ربلا دبع نبا لاق هنأ الإ

 حص ولو ؟هنم تبثأ وه نمب فيكف « هلثم هيف هفلاخ اميف ةجحب سيلو « ريبزلا
 . ةنسلا ىلع عقت مل اهنوكل ؛ ًاميقتسم ًائيش اهري ملو : ملعأ هللاو اهانعم ناكل

 !اذه نم ركنأ ًاثيدح ريبزلا وبأ وري مل : ثيدحلا لهأ لاق : يباطخلا لاقو
 ا و اا هانعم نأ لمتحيو
 . هل ًامزال ناك نإو « رايتخالا ىف ًايضام « ةنسلا

 : لاقف ريبزلا يبأ ةياور ركذ هنأ : يعفاشلا نع «ةفرعملا» يف يقهيبلا لقنو

 . افلاخت اذإ هب ذخؤي نأ ىلوأ ا يبأ نم تبثأ عفان

 . . تبثتلا لهأ نم هريغ ًاعفان قفاو دقو

٤ 
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 «إطخ ريغ ًاباوص ًائيش اهدعي مل هنأ ىلع ؛ ًائيش اهري ملو : هلوق لمحو : لاق

 مل ًارهاط اهقلط ناك ولو « ةعجارملاب هرمأ هنأل ؛ هيلع ميقي الأ هبحاص رمؤي لب

 . كلذب رمؤي

 عنصي مل هنإ : هباوج ىف أطخأ وأ هلعف يف أطخأ اذإ لجرلل لاقي امك وهف

 هنأ توبث دعب نكلو « عوقولا مدع ةرصن ىلع مالكلا ميقلا نبا لاطأ دقو

 مدعب يتفن انك دقو . عينص لك عيضيو « ةرابع لك حيطت ةقيلطت اهبسح بي

 . هعوقو انيأر مث « ةدم انفقوتو ةلاسر هيف انبتكو « عوقولا

 ةيوق ةلدأل ؛ عوقولا مدع نم ًالوأ هب يتفأ تنك ام يدنع يوق هنإ مث : هيبنت

 ‹ «ىعدبلا قالطلا عوقو مدع ىف يعرشلا ليلدلا» اهانيمس ةلاسر ىف اهتقس

 ال ةلالضلاو ةلالض ةعدب لكو . ةعدبلا ىلإ سوسنمو ىمسم هنأ : ةلدألا نمو

 الب ىف ا ا يح و
 ثيدحلا اذه يف عوفرملا دنسملا نأ ىلع اوقفتا رمع نبا ثيدحل ةاورلا نألو

 : هل لاق الو ءرمع نبا ىلع ةقيلطتلا كلت بسح غدي ىبنلا نأ هيف روكذم ريغ

 . اعوفرم رمع نبا هاور الو « تعقو دق

 هنأو ءرمع نبال يأر وه اغإ اهعوقو نأ ىلع لد ام «ملسم حيحص» يف لب

 !؟تقمحتساو تزجع دق تنك نإو « اهب دتعأ ال ىل امو : لاقف . كلذ نع لثس

 كرتي مل هدنع ناك ول هنأل ؛ ًايوبن اصن كلذ يف ملعي ال هنأ ىلع لدي اذهو

٤٥ 
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 ةحص يف امهل لخدم ال قمحلاو زجعلا نإف ؛ ةليلعلا ةلعلا هذهب قلعتيو هتياور
 ظ . قالطلا

 هللا لوسر ىنرمأ دقو « اهب دتعأ ال يل امو : لاقل« يوبن صن هدنع ناك ولو

 ؟اهب دتعأ نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ىلع ةاورلا قفتا دق هنأب ؛ ريزولا ميهاربإ نب دمحم ريبكلا مامإلا حرص دقو -

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلإ ةياورلا يف عوقولا عفر مدع

 ‹ يعدبلا قالطلا عوقو مدع ىلع ةجح ةرشع تس دمحم ديسلا قاس دقو

 يف اذه قحليف انه امع انعوجر فرعت اذه دعبو « ةروكذملا انتلاسر يف اهانصخلو

 . «مالسلا لبس» خسن

 ؛ قالط دعب الإ ةعجر الو  «اهعجاريلف» : هلوقب عوقولا ىلع لالدتسالا امأو

 يه ذإ « رخأتم يعرش فرع قالطلا دعب ةديقملا ةعجرلا نأل ؛ ضهان ريغ وهف

 . كلذ نم معأ ةغل

 جوزلا اهب لقتسي ةعجرلا نأبو « ضيحلا يف قالطلا ميرحت ىلع ثيدحلا لدو
 نهتلوعبو# : ىلاعت هلوقلو « هيلإ كلذ لعج هنأل ؛ ىلولاو ةأرملا اضر نود نم

 . [158:ةرقبلا] كلذ يف نهدرب قحأ

 ؛ ضيحت ال اهنأ ىلع لدف (الماح وأ ارهاط» : هلوقل . ضيحت ال لماحلا نأبو

 . هيف قالطلا قالطإل

 ا

٦ 
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 يبنلا نأل ؛ ةعلاخلا قالط ضئاحلا قالط ميرحت نم ىنثتسيو : يلازغلا لاق

 وأ ةرهاط يه له ؛ تباث ةأرما لاح لصفتسي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . قالطلاب هل هرمأ عم ضئاح

 ةلزنم لزني « لامتحالا ماقم يف لاصفتسالا كرت نأ ىلإ بهذي يعفاشلاو

 . لاقملا يف مومعلا

 دهَع ىلع قالطلا ناك : لاق اَمُهْنَع هللا يضر ساَّبَع ِنْبا نَعَو - ۰٩۸

 ةقالخ نم نيسو ركب يبأو « مَلسو هلآو هيلع ىلاعت لا ىّلص هللا لوس

 اولجعَتسا دق سانلا نإ : باّطخلا نب ُرّمُع لاقف « ةدحاو ثالثلا قالط ؛ رمع
 . مهْيلَع ُهاَنْيِضُمَأ ولف) ةلمهم : يأ ؛ ةزمهلا حتفب : (ةاَنَأ هيف ْمُهَل تنتاك رْمأ يف ر ريب سن

 . لسم هاور . مِْيَلَع ُهاَضْمأَ

 للا لوُسَر دّهَع ىلع قالطلا ناك : لاق اَمُهْنَع هللا يضر سابع نبا نعو)

 قالط ؛ َرَمُع ةقالخخ نم نيَتسَو « ركب يبأو « َمّلسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىَّلص

 رْمَأ يف اوُلَجْمَتْسا دق سانلا ّنِإ : باطخلا نب ُرَمُْع لاقف . ةدحاو ثالثلا
 اضمن هيلع هاتيضمأ ؤلف) ) ةلمهم : يأ ؛ ةزمهلا حتفب : (ةاَنأ هيف ْمُهَل تناك

 . (ملسُم هاور . مهل

 . سابع نبا نع قرط نم تباث ثيدحلا
 هللا ىلص هرصع يف ناك ام ةفلاخم رمع نم حصي فيك هنأ : لكشتسا دقو

 سابع نبا مالك رهاظو ؟همايأ لوا يف مث ءركب يبأ رصع يف مث « ملسو هلآو هيلع

 : ةبوجأ ةتسب هنع بيجأو « كلذ ىلع عامجإلا ناك هنأ

1۷ 
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 دواد وبأ جرخأ دقف « غي هرصع يف خسن مث كلذك مكحلا ناك هنأ : لوألا

 اا N O E وو

 ها . كلذ خسنف ؛ اثالث اهقلط نإو « اهتعجرب قحأ وهف هتأرما

 صك

 نإ :رمع لوق اذه فعضي هنإف الإو ؛ كاذف خسنلا ةياور تتبث نإ : تلق

 يأر هنأ يف حضاو هنإف ؛ خلإ . . . ةانأ هيف مهل تناك رمأ ىف اولجعتسا دق سانلا

 يب أل سابع نبا لاق هنأ : ملسم دنع هظافلأ ضعب ١ يف امو « هيف ةنس ال « ضحم

 . مهيلع هزاجأف رمع دهع يف قالطلا يف سانلا عباتت امل : ءابهصلا

 حرشا» يف يبطرقلا لاق « برطضم اذه سابع نبا ثيدح نأ : اهيناث

 رهاظف ‹ هظفل يف بارطضالا سابع نب أ ىلع فالتخالا عم هيف عقو : «ملسم

 0 ما a طم ام

 i ةي اذهف « e الو رشتنيو كلذ رهظي
 ها . هنالطبب عطقلا ضتقي قي مل اذإ هرهاظب

 2ث” ظ

 . ةمألا رحب سابع نبا لثم اميس ؛ رضي

 ثيدح نم ىتأي ام « ةدحاو ثالثلا تناك اهنأ نم سابع نبا هلاق ام ديؤيو

 . يتأيسو « مالك هيف ناك نإو ٠ ةناكر يبأ

 قلاط تنأ : قلطملا لوق ىه « ةصاخ ةروص ىف درو ثيدحلا اذه نأ : ثلاثلا

 e سانلا لاح ناكو ؛ هدعب امو « ةوبنلا 5 يف ناك هنأ كلذو . قلاط تنأ

A 
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 سيسأت ال ديكأت يناثلا ظفللا نأ ىعدا نم لوق لبقيف « قدصلاو ةمالسلا ىلع

 ىواعدلا ةبلغو سانلا لاوحأ ٌرّيَغَت رمع ىأر املف « هاوعد يف قدصيو « رخآ قالط
 يف قدصي الو « هلوق رهاظ ىلع ملكتملا يرجي نأ ةحلصملا نم ىأر « ةلطابلا

 . ةبوجألا حصأ وه : يوونلا لاق ؛ يبطرقلا هاضترا ناوجلا اذهو . هريمض ىوعد

 سانلاف كلذ عمو « ًاضحم ًايأر رمع يهن نوكل « ريرقت هنأ ىفخي الو : تلق
 ريمض ىف ام فرعي امو « بذاكلاو قداصلا مهيف « رصع لك يف نوفلتخم

 مكحيف « رمألا سفن يف ًالطبم ناك نإو هلوق لبقيف « همالك نم الإ ناسنإلا
 ثاالثلا قالط : سابع نبا لوق رهاظ نأ عم« رئارسلا ىلوتي هللاو  رهاظلاب

 . تعقو ةرابع ةيأب كلذ ناك هنأ ؛ ةدحاو

 يف عقوي يذلا قالطلا نأ « ةدحاو ثالثلا قالط ناك : هلوق ىنعم نأ : عبارلا
 ؛ ًاثالث عقوي ال «ةدحاو بلاغلا يف عقوي ناك اغنإ « ركب يبأ دهعو ي هدهع

 «ةدحاو دهعلا كلذ يف عقوي ناك ًاثالث هنوعقوت يذلا قالطلا اذه نأ هدارمف

 عوقو نم عرش ام مكح ىلع هانيرجأ ول : ىنعمب « مهيلع هانيضمأ ولف : هلوق نوكيف

 + تاللا

 ًالزنت ؛ ةانأ هيف مهل ناك رمأ يف اولجعتسا : هلوق ىلع لزنتي باوجلا اذهو
 عاقيإ يف سانلا تاداع فالتخا نع رابخإلا هانعم نوكيو « فلكت ريغ نم ًابيرق
 . ررقتم مكحلاف « هعوقو يف ال « قالطلا

 ىقهيبلا اذكو « ةعرز بأ ىلإ هبسنو « يبرعلا نبا ليوأتلا اذه حجر دفو

 . ةدحاو نوقلطي اوناك ًاثالث متنأ نوقلطت ام نأ هانعم : لاق ؛ هنع هجرخأ

۹ 
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 ثالث لاسرإ ةوبنلا رصع ىف عقي مل هنأ ىلع قفتا نإ متي اذهو : تلق

 ٠ :رمع لوق هنع وبنيو « هعفدي هريغو ةناكر يبأ ثيدحو « ةدحاو ةعفد تاقيلطت
 ىأر ىتح رصعلا كلذ يف ىضم نكي مل هنأ يف رهاظ هنإف « هانيضمأ ولف

 ناك هنأ هيف سيلف « ضمي مل هنكل « ةوبنلا رصع يف هعوقو ليلد وهو « هءاضمإ
 . رصعلا كلذ ىف ًاردان ةدحاو ةعفد ثالثلا عوقو

 وهف « عفرلا مكح هل سيل « ثالثلا قالط ناك : سابع نبا لوق نأ : سماخلا

 . هيلع فوقوم

 انك : نأ « هقفلا لوصأو ثيدحلا لوصأ ىف ررقت امل ؛ فيعض باوجلا اذهو

 . عفرلا مكح هل« نولعفي اوناكو لعفن

 : لاق اذإ ؛ ةتبلأ : ظفل وه « ةدحاو ثالثلا قالط : هلوقب ديرأ هنأ : سداسلا

 ‹« كلذ لئاقلا لاق اذإ ناكف « ةناكر ثيدح ىف يتأيس امكو « ةتبلأ قلاط تن

 ريسفتلا هنم لبقي مل« رمع رصع يف ناك املف « ثالثلابو ةدحاولاب ُهُريسْفَت لبق

 ظ . ةدحاولاب

 : اهيف يتلا راثآلا بابلا اذه يف لخدأ هنإف ؛ يراخبلا اذه ىلإ راشأو : ليق

 نأو ء امهنيب قرفلا مدع ىلإ ريشي هنأك ؛ ثالثلاب حيرصتلا اهيف ثيداحألاو « ةتبلأ
 ٠ ضعب ىورف « لبقيف ةدحاو قلطملا دارأ اذإ الإ ثالثلا ىلع تلمح تقلطأ اذإ ةتبلأ

 ىلع ةتبلأ قالط ناك : سابع نبا ثيدح لصأ نأ ديري « ثالثلا ظفلب ةتبلأ ةاورلا

 . هرخآ ىلإ . . . ركب يبأ دهعو « ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دهع

 . ليدبتلا يف يوارلا ميهوتو « ليوأتلا اذه دعب ىفخي الو : تلق

4 
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 ؛ عقو ام هيلع لمحي الف «رودنلا ةياغ ىف « ةتبلأ : ظفلب قالطلا نأ هدعبيو

 عقاو كلذ نأ لدي « ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق : رمع لوقو فيك

 !؟ةوبنلا رصع ىف اضيأ

 ا توج حاصل و عر را ا

 ىلع ناك ام فلاخ e 0 هللا ا e دحأ 4 ظ

O او PN 

 هجو ىلع قيبطتلا نكمأ نإ « معن . كلذ ىلع اهقيبطت رسعي تاداهتجا رمع نع

 ET ل للا يضر دی نأ وفخم زق ۰

 َناَبْضُع ماقف ءاعيمج تاقيلطت ث الث ُهَنَرْما َقْلَطٍلُجَر ْنَع مّلسو هلآو هيلع

 5 لاقف لُجَر ماف ىتح « «!؟مُكِرْهْظَأ نب اأو للا باستكب بَ : لاق مث

 . نوقنوُم ُهُناَوُرَو . يئاّسنلا اَور ؟هْلتَفَأ الأ هللا لومسر

 « يلهشألا يراصنألا عفار يبأ نبا : (هنع هللا يضر ديبل نب دومحم نعو)

 ‹ ةبحص هل : يراخبلا لاق « ثيداحأ هنع ثدحو « غل هللا لوسر دهع ىلع دلو

 . ءاملعلا نم ناكو « نيعباتلا يف ملسم هركذو « ةبحص هل فرعن ال : متاح وبأ لاقو

 يروا حسا و سرا

OE PAEسيمر  e 

۷1 
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 للا لوسر اي : لاقف لجر ماق ىتح « «!؟مكرهظأ نِي ااو هللا باّتكب ٍبَعلُيأ»

 . (نوقثوم هتاورو « يئاسنلا هاور ؟هَلُمتَأ الأ

 يف ءاملعلا فلتخاو ؛ ةعدب تاقيلطتلا ثالثلا عمج نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . ةعدب هنأ ىلإ كلامو ةفينح وبأ و ةيوداهلا بهذف كلذ

 . هوركم الو ‹ ةعدبب سيل هنأ ىلإ ىيحي ر مامإلاو دمحأو يعفاشلا بهذو

 هجرخأ ابو« (؟هللا باتكب بعليأ» : هلوقبو لي هبضغب نولوألا لدتساو

Iبح  SEمبا بيساو هيف يكس  

 1 2 ذخأ هنأكو . ارح هرهظ عجوأ «ًاثالث هتأرما

 « ١[ : قالطلا] ف مو ىلاعت هلوقب نورخآ لدتسا . «هللا باتكب

 اثالث جوزلا اهقلط اهقلط هنأ ناعللا ثيدح ىف ىتأي ابو ناترسم ت ةالطلا# : لوقبو

 . هيلع رکنی ملو « هي

 هب ديقتف ؛ ثالثلا يرحتب برس تيدا + ناعفلطم نيفيألا نأب بيجأو

 ظ . ناتيآلا

 ناعللا درجمب تناب اهنأل ؛ هلحم ىف ًاقالط سيل هتجوزل نعالملا قالط نأبو

 تاقيلطتلا تعقو دق اهنأب ارابخإ فنصملا هركذ امنإو . ةدحاو اهلعج وأ ثالغلا

 . هرصعخ يف تالثلا
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 سابع نبا ثيدح ٠٠٠ قالطلا ںاتک 9

 ةناكر وُبَأ قلط : لاق اَمُهْنَع هللا يضر سابع نْبا ْنَعَو ۰ ٠

 دق» : لاق ء ثالث اَهُمَقَلط يّنإ : َلاَقَف « «كَنَأَرْما عجار» : فِي هللا لور هل لاق

 اا اکو ل دَمْحأل ظفل يفو « َهْواَد وُبأ اور (اهعجاَر ء تّملَع

 اهنإف» : لل هللا لوُسَر هل لاقَف < ؛ اهْيلَع َنْرَحَف ء اثالث دحاو سلجم يف

 هجو نم دواد وأ ىور قو لاقم هيفو 2 قاحسإ نبا امه دنس يفو . (ةدحاو

o مع َتْدَرَأ اَم هللاو : انف ء هلأ هيوم ةنارقلا زلط ناك ا ذأ: هنم نسْحَأ ٌرخآ 

 : ال يبتلا هّيلإ اًهَدرَف « ةدحاو الإ اهب

 دعبو ءارلا مضب : (ةناكر وبأ قلط : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ينإ : لاقف < «كَتأرْما عجار» : ال هللا لوسر هل لاقف « ةناكر مأ) نون فلألا

 : (دمحأل ظفل يفو « دواد وبأ هاور . «اَهْعِجاَر «َتْملَع ْدَق» : لاق . ًاثالث اهتقلط

 . اهيلع نزحف ثالث دحاو سلجم يف هتأرما ةناكر وبأ قلط) سابع هربا نک يأ

 ل هللا لوسر هل لاقف

 . (لاقم هيفو) «ةريسلا) بحاص دمحم : ا (قاحسإ نبا) دمحأ ثيدحو

 ريسيت ىلإ داقنلا داشرإ» يفو «رثألا لهأ ملع يف رظنلا تارمث» ىف انققح دقو

 رخآ هجو نم دواد وبأ ىور دقو) هتياور حرجي أب حدقلا ةحص مدع « (داهتجالا

 دواد يف ثيدح يأ : (امه دنس يفو . (ةدحاو اهّنإف» :

 ةمهس ريغصت « ةمومضم ةلمهملا : (ةميهس ةا الط ةناكر اأ نأ : هنم نسحأ

 ( ولج يبنلا هيلإ اهدرف « ةدحاو الإ اهب تدرأ ام هللاو : لاقف « ةتبلأ)

 نع قاحسإ نب دمحم ةياور نم اهلك هقرطو « هححصو ىلعي وبأ هجرخأو

 . سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب ر دواد
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 سابع نبا ثيدح ١١ قالطلا ںاتک 4

 هنأ : ثيدح لثم ؛ ماكحألا نم ةدع يف دانسإلا اذه لثمب ءاملعلا لمع دقو

 ؛ دواد وبأ هححص دقو . مدقت « لوألا حاكنلاب صاعلا يبأ ىلع هتنبا در يي

 أ : هلوقب فنصملا اهيلإ راشأ يتلا ي ىهو « ىرخأ قرط نه اضبأ هجرخأ هنأل

 د عفان ثيدح نم هجرخأ هنأ يهو « هنم
 . ثيدحلا ةناكر

 ححصم نيب ءاملعلا نيب فالخ هيفو « مكاحلاو نابح نبا ا و

 ظ ( . فعضمو

 نوكي دحاو سا يف تاقيلطتلا ثالثلا لاسرإ نأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 . ةدحاو ةقلط

 : لاوقأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا يف ء ءاملعلا فلتخا دقو

 . مهتلدأو مهر مدقتو ؛ ةعدب قالط اهنأل ؛ ءىش اهب عقي ال هنأ : لوألا

 ةياورو ٠ ةشئاعو اع نباو رمع بهذ هيلإو ؛ تالغلا هب عقي هنأ: يناثلا

 قالطلا تايآب اولدتساو . فلخلاو فلسلا روهمجو ؛ ةعبرألا ءاهقفلاو يلع نع

 . ثالث الو ةدحاو نيب قّرفت مل اهنأو

 يف امب اولدتساو ٠ ثيداحألاب دييقتلا لمتحت كرات اهنا اس اه تخار

 رکنی ملو ‹ و هترضحب ثالث هتأرما قلط ينالجعلا اروع نأ : «نيحيحصلا»

 ال ريرقتلا اذه نأب بيجأو « اهعوقو ىلعو ثالثلا عمج ةحابإ ىلع لدف ؛ هيلع

 قالط يف نوكي اميف وه امنإ ىهنلا نأل ؛ ثالثلا عوقو ىلعالو « زاوجلا ىلع لدي
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 سابع نبا ثيدح _ ۰ قالطلا باتك ۔ ٩

 هل ىقب هنأ نظ ىلع قالطلا عقوأ نعالملاو « ماودلا بولطم ناك حاكنل عفار

 سفنب هقارف ناك ءاوس « دبألا ةقرف تلصح ناعللاب هنأ ملعي ملو «اهكاسمإ

 . بولطملا ىلع لدي الف ؛ مكاحلا قيرفتب وأ ناعللا

 اهجوز نأ : سيق تنب ةمطاف ثيدح يف ًاضيأ هيلع قفتملا يف ا اولدتساو
 . «ةدعلا اهيلعو « ةقفن اهل سيل» : لاق « كلذب ربخأ امل هيي او

 . دحاو سلجم يف ثالثلا عقوأ هنأب حيرصت ثيدحلا يف سيل هنأب بيجأو

 وأ سلجم يف ناك له هلي هلاصفتسا مدع : اولاق ؛ يولطملا ىلع لدي الف

 . كلذ يف قرف ال هنأ ىلع لاد « ؟سلاجم

 | علا كلذ يف عقاولا ناك هن ال ؛ لصفتسي مل هنأب : هنع باجيو

 انأل ؛ ةوبنلا رصع ىف ثالثلا تعقو اهنأ انفلسأ دق : لاقي الغل ؛ ًابلاغ : انلوقو

 الجر نأ : ةشئاع ثيدح نم هب اولدتسا ام اذه لثمو ًاردان نكل « معن : لوقن

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسف « رخآلا قلطف تجوزتف « ًاثالث هتأرما قلط
 . يراخبلا هج رخأ . «اهتليسع قو ذي ىتح ؛ ال» : لاق ؟لوألل لحتأ : ملسو هلآ

 اهب موقت الف . فعض : اهيف ةنسلا نم ةلدأ مهلو « فلس ام وه هنع باوجلاو

 . باتكلا مجح اهب مظعن الف « ةجح

 . ةجح اهب موقت ال دارفأ لاوقأ ةباحصلا ىواتف نم هب اولدتسا ام كلذكو

 ‹ سابع ¿ نباو يلع نع يورم وهو ؛ ةيعجر ةدحاو اهب عقت اهنأ : ثلاثلا لوقلا
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 سابع نبا ثیدح ٠٠ قالطلا باتك 48

 ‹ ةيميت نبا سابعلا وبأ هرصنو « رقابلاو قداصلاو مساقلاو يداهلا هيلإ بهذو

 . هرصن ىلع هذيملت ميقلا نبا هعبتو
 نأبو < بولطملا يف ناحيرص امهو ؛ سابع نبا يثيدح نم رم امب اولدتساو

 . ةضهان ريغ لاوقألا نم هريغ ةلدأ

 . امهريغ ىف ام يتأيو تفرع املف « يناثلاو لوألا امأ

 لوخدملا ىلع ثالثلا عقتف « اهريغو اهب لوخدملا نيب قرفي هنأ : عبارلا لوقلا

 ندا ناسا نم امج لوق رهو اجار نهج نوال ريغ ىلع عز انهي
 : دواد يبأ ةياور يف عقو امب اولدتساو هيوهار نب قاحسإ بهذ هيلإو « س

 اهولعج . اهب لخدي نأ لبق ًاثالث ا قلط اذإ ناك لجرلا نأ تملع امأ

 . هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو

 ل ظفللا داعأ اذإف ‹ كلذب هنم تناب « قلاط تنأ : لاق اذإ هنإف سايقلابو

 ا هو نال ام فدا

 يبأ ثيدح موهفمف ؛ اهريغو ةلوخدملا قح يف كلذ توبث نم رم اب بيجأو

 سابع نبا ثيداحأ مومع مواقي ال « دواد

 وأ« ثالث قلاط تنأ : لوقي نأ نيب قرف ال هنأ ثيداحألا رهاظ نأ ملعاو

 ‹ ظافلألا نيب ةقرفتلا يف فالخو لاوقأ عورفلا بتك يفو < اثالث ظفللا اذه رركي

 . حضاو ليلد ىلإ دنتسي مل

 لهأ قبطأ دقو « لاوقألا ةلأسملا هذه يف عورفلا يف نوثحابلا لاطأ دقو

 مهريكن دتشاو « اهل رمع ءاضمإل ةعباتم ؛ ثالثلا عوقو ىلع ةعبرألا بهاذملا
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 ةريره يبأ ثيدح ١ قالطلا باتك ۔ ٩

 « نيفلاخلاو ةضفارلل مهدنع ًاملع ةلأسملا هذه تراصو « كلذ فلاخ نم ىلع

 نبا ظفاحلا هذيملتب فيطو « ةيميت نبا مالسإلا خيش اهب ايتفلا ببسب بقوعو

 . ثالثلا عوقو مدعب ىوتفلا ببسب لمج ىلع ميقلا

 اهيف فلتخا دق « ةيعرف ةلأسم يف ةديدش ةيبصع ضحم هذه نأ ىفخي الو

 , اهيف فلتخلا لاوقألا نم لوق ىلإ بهذ نم ىلع ريكن الف ؛ اهفلخو ةمألا فلس

 نم ءايقت آلاو « راظنلا لوحف نم هريغ نم فصنملا زيمتي انه اهو « فورعم وه امك
 . لاجرلا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر ةَرْيَرْه يبا ْنَعَو ١١ ٠

 . «ةعجَّرلاو قالطلاو حاكُتلا : دج َنهلزهو دج نهج ثالث» : مّلسو هلآو
 ريق سس ںی ےس ص سب س60 ع ريق ےس ل

 . مكاحلا هححعصو « يئاسنلا الإ ةعيرألا هاور

 ' «حاكتلاو قاتعلاو قالطلا» : فيعض ّرخآ هجو نم يدع نبال ةياور ىفو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق , لاق هنع هللا يصر ةريره نا نعو)

 هاور . «ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا ا نهلزهو 5 دج نهج كثالثو : ملسو

 يصر ةريره يبأ نع : (ةياور يفو ' "'مكاحلا هححصو « يئاسنلا الا ةعبرألا

 كقو : («حاكتلاو قاتعلاو قالطلا» : فيعض رخآ هجو نم يدع نسال) هنع هللا

 عم يقهيبلاو ينطقرادلل هازع نأ دعب (١3ص) «فاشكلا جيرخت» ىف ظفاحلا لاقو )١(

 : انه نيروكذملا

 . (فعض هدانسإ ىفو»
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 ةريره يبأو تماصلا نب ةدابع اثيدح ۴٠١٠و ۲ ظ قالطلا باتك 4

 ٠١٠۲٠ - هعفري تماصلا نب ةدابع ثيدح نم ةماسأ يبأ نب ثراحللو :

 دقق « َنُهلاَق نمف ؛ قاتعلاو حاكّتلاو قالطلا : ثالث يف ْبعللا ُروُجي الر

 فيعض هدنسو . «نبجو . 1 ۰ ۰ 1

 زوجي ال» : هعفري تماصلا ا ثيدح نم ةماسأ يا نب تراحللو)

 . «نبجو اقف« نهلاق نمف ؛ قاّتعلاو حاكتسلاو ؛ قالطلا : ثالث يف ُبعللا

 اأ عاطقنا هيفو . e هيف نأل : (فيعض هدنسو

 يف ةينلا ىلإ جاتحي ال هنأو « لزاهلا نم قالطلا عوقو ىلع تلد.ثيداحألاو

 . ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذ هيلإو « حيرصلا

 : ثيدح مومعل ؛ ةينلا نم دب ال هنأ ىلإ رقابلاو قداصلاو رصانلاو دمحأ بهذو
 00 . تاينلاب .لامعألا

 . قتعلا يف مالكلا يتأيو « ثيداحألا نم ركذ ام هصخ م هنأب بيجأو

 یلاعت هللا نإ» : لاق للك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ١١17
 و

 * سمس

11 

 . هيلع قف . مَلَكَتْ لمَ مل ام ء اهن هب ْتَئادَح اَم يتم َْعَرَواَجت

hl 

 ىلاعَت هللا نإ» : لاق فلج يبتلا نع« هنع هللا يصر ةريره سا نعو)
 ا ار

 . (هْيَلَع قفتُم . هلع دا لكنت لاا هب ف تأ قوا

 «اهرو دص هن سوسوت امع) : ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم هحام 5 هاورو

 . «هیلع اوهركتسا امو» هرخآ ىف دازو «اهسفنأ هب تثدح ام» : لدب

 رامع نب ماشه ىلع تلخد اهنأك ؛ ةجردم هذه ةدايزلا نظأو : فنصملا لاق

 . تنذدح یف تی لح نم
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 . روهمجلا لوق وهو « سفنلا ثيدحب قالطلا عقي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 عقو « هسفن يف قلط اذإ هنأب ؛ كلام نع ةياورو يرهزلاو نيريس نبا نع يورو

 ‹ ةيصعملا ىلع رصأ نمو « هبلقب رفكلا دقتعا نم نأب ؛ يبرعلا نبا هاوقو « قالطلا

 . ناسللا نود بلقلا لامعأ نم كلذ لكو « هبلقب ًاملسم فذق نم كلذكو « مثأ

 ةمألا ذخاؤي ال هنأب « ىلاعت هللا نع ربخأ روكذملا ثيدحلا نأب ؛ هنع باجيو

 ‹« ۲۸١[ :ةرقبلا] #اهعسو الإ اسفت هللا فلكيال# : لاق ىلاعت هنأو « اهسفن ثيدحب

Eلطاب يف سفنلا عم لاسرتسالا « معن . رنا رع وح  

 رس اميز وترا فاعلا اعف ىلع ماعلا س ءااهقيواعأ

 . رطخ اذإ هعطقب عراسي نأ يغبني يذلا

 لامعأ نم امهنأ ىفخي الف ؛ ءايرلاو رفكلاب يبرعلا نبا جاجتحا امأو

 . ثيدحلا نم ناصوصخم امهف « بلقلا

 ىلع رصملا امأو « سفنلا ثيدح نع اجرح دق ءايرلا دصقو داقتعالا نأ ىلع

 مل هنأ ىلع لاد هنإف ؛ رارصإلا ىلع « مدقتملا ةيصعملا لمع ىلع مثإلاف ؛ ةيصعملا

 هبلقب مزع هنأل ؛ هتأرما تقلط قالطلا بتك نم نأ ىلع هب لدتساو . اهنع بتي

 . روهمجلا لوق وهو « هتباتكب لمعو

 . يتأيسو ‹ كلذ ىلع داهشإلا هيف كلام طرشو

 هللا نإ» : لاق ل يبتلا نع َمُهْنَع هلا يضر سابع نبا نَعَو ۱٤ ٠

 , مكاحلاو هَجاَم نبا هاور . (هْيَلَع اوُهركُتسا مو َتايِسّنلاو ًأَطَخلا يتم ْنَع عضو

 . تجي ال : متاح وبأ لاقو
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 سابع نبا ثيدح _ ٤ | .قالطلا ناتك 4

 عضو هللا تإ» : لاق ل يبنلا نع :اَمُهْنَع هللا يضر نسال نبا نعو)

 ا ا (هْيَلَع اوُهرْكُتْسا مو نايسّلاو ًاطخلا يتم نع

 لاق اذكو « نسح ثيدح هنإ : قالطلا قيلعت يف «ةضورلا» يف يوونلا لاقو

 ها . هل نيعبرألا رخاوأ يف

 : لاقف ؟هديناسأ نع هابأ لأس هنإ : متاح يبأ نبا لاقو « ةيتاسأ يلا

 . ةعوضوم اهلك ةركنم ثيداحأ هذه

 : لاقو < 5 هركنأف هنع قا تاس «للعلا» يف دمحأ نب هللا دبع لاقو

 . 6 يبنلا نع نسحلا نع الإ اذه ىوري سيل
 فلاخ دقف « عوفرم نايسنلاو أطخلا نأ معز نم : لاق هنأ دمحأ نع لالخلا لقنو

 + هللا لوسر ةنسو هللا ىاتك . ةرافكلا أطخلا سفنلا لتق يف بجوأ هللا نإف ؛ وي ا
 ر

 ةمألا نع ةّوفعم « باقعلا نم ةيورخألا ماكحألا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . هاركإ وأ نايسن وأ طخ نع تردص اذإ « ةيدمحملا

 . ءاملعلا نيب فالخ كلذ ىفف « اهيلع ةيعرشلا راثآلاو ماكحألا ءانتبا امأو

 . طرتشا اذإ الإ دمعلاك هاري ناك هنأ نسحلا نعف ؛ يسانلا قالط يف اوفلتخاف

 . هنع ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 بهذ اذكو ؛ ثيدحلل ًاقالط نوكي ال هنأ :روهمجلا لوق وهو ءاطع نعو

 . عقي : ةيفنحلا نعو « ئطاخلا قالط عقي ال هنأ : ريهامجلا
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 سابع نبا ثيدح ۔_ ٥ قالطلا ںاتک

 . عقي ال : ريهامجلا دنعف ؛ هركملا قالط ىف فلتخاو

 هلوقب روهمجلا لدتساو . عقي هنأ : ةيفنحلا تلاق هبو « يعخنلا نع ىوريو

 . 1١[ : لحنلا] *ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ# : ىلاعت

 هللا نأب لالدتسالا يعفاشلا ررقو « قالطلا نم مظعأ كرشلا : ءاطع لاقو

 . رفكلا ماكحأ هنع طقسأو « هاركإلا لاح هب ظفلت نمع رفكلا عضو ان ىلاعت

 هنود وه ام طقس ‹ طقس اذإ مظعألا نأل ؛ رفكلا نود ام هركملا نع طقس كلذك

 . ىلوألا قيرطب
 سيل «ُهَنأَرْما لُجَرلا مرح اذإ : لاق ةنع هللا يضر سابع نبا نَعو ١ ٠

 |: فازرجألا] 4 ةَنَسَح ل هللا لوسر يف ْمُكَل ناك دقل# : لاقو « ءيشب

 نيم َوُهَف ؛ هَنأَرْما هيلع ُلُجَرلا َمّيَح اذإ ٍِساَبَع نبا نع ملُْمسْلو « ُيَراَّبلا هَ

 . امرك
 سيل ترم لُجَرلا َمرَح اذإ : لا ةنع هللا يضر سابع نسبا ِنَعو)

 ‹ يراخُبلا هاَوَر . ا هللا لوسر يف ذ كَل ناك دقل# لاقو ء ءيشب

 . (قرفحي نيم وَ رفا هيلع للا مرح اذإ : سابع نا نع ملو

 ناك نإو « ًاقالط نوكي ال ةجوزلا مرحت نأ ىلع ليلد ا

 ‹ قالطب سيل : ءيشب سيل هدارمف ؛ ملسم ةياور هل تلد امك « نیم ةرافك هيف مزلي

 مرح اذإ : ظفلب ثيدحلا اذه يراخبلا هنع جرخأ دقو . الصأ هل مكح ال هنأ ال

 هنأو ءيشب سيل : هلوقب دارملا هنأ ىلع لدف ؛ اهرفكي نيمي يه اغنإف « هتأرما لجرلا

 . قالطب سيل
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 سابع نبا ثيدح 6 قالطلا باتک 9
 سي سيسي ل سس سس سس ل ل الا

 نوكيف ؛ ىرخأ ةياور نيمي هنأ ةياور نوكتو « ءيش هيف مزلي ال دارأ هنأ لمتحيو

 0. ةلأسملا يف نالوق هل

 ةمئألا نم فلخلاو « نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا اهيف فلتخا ةلأسملاو

 ىلإ تعرفتو « ًالوصأ ًالوقرشع ةثالث ىلإ لاوقألا تغلب ىتح « نيدهتجما

 ظ ! ًابهذم نيرشع
 نم ةعامج لوق وهو « ءايشألا نم ءيش يف هل مكح ال وغل هنأ : لوألا

 هللا ىلإ ليلحتلاو يرحتلا نأ : كلذ ىلع ةجحلاو « ةيرهاظلا لوقو « فلسلا
 لالح اذه بذكلا مكتنسلأ فصت امل اولوقت الو : ىلاعت لاق امك « ىلاعت
 مرحت مل# : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيبنل لاق دقو « ۱١١[ : لحنلا] مارح اذهو
 اومرحت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ# : ىلاعت لاقو « ١[ : مرحتلا] 4كل هللا لحأ ام
 . [۸۷ : ةدئاملا] «مكل هللا لحأ ام تابيط

 : ًالطاب لوألا ناك املف « لالحلا مرحتو مارحلا ليلحت نيب قرف ال هنألو : اولاق
 ظ . الطاب يناثلا نكيلف

 هب دارأ نإو « هيلإ سيل ميرحتلا ءاشنإف  ءاشنإلا هب دارأ نإ مارح يه : هلوق مث

 ظ . بذك وهف «رابخإلا
 يف يه يتلا لاوقألا نم : ينعي  لوقلا اذه ىوس ام ىلإ انرظنو : اولاق

 . اذهب لوقلا نيعتيف « هللا نم اهيلع ناهرب ال ةبرطضم ًالاوقأ اهاندجوف - ةلأسملا

 ناك دقل# : ىلاعت هلوقل هتوالتو « سابع نبا ثيدح هيلع لدي لوقلا اذهو ٠

 مرحي ال هنأ ىلع لاد هنإف « ۲١[ : بازحألا] # ةنسح ةوسأ هللا لوسر يش مكلا
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 سابع نبا تيدح 6 قالطلا ںاتک - 9

 هللا لحأ ام ميرحت هلوسر ىلع ركنأ ىلاعت هللا نإف ؛ هسفن ىلع همرح ام ميرحتلاب

 . ةرافكلا مزلت ال اهنأ هرهاظو « هل

 اهنإف « [؟ : مرحتلا] ؟مكناميأ ةلحت مكل هللا ضرف دقإ : ىلاعت هلوق امأو

 نع حيحص دنسب يربطلا هجرخأ امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هفلح ةرافك

 يف هدلو ميهاربإ مأ كيج هللا لوسر باصأ : لاق روهشملا يعباتلا ملسأ نب ديز

 اهلعجف !؟يشارف ىلعو ىتيب يف ! هللا لوسر اي : تلاقف « هئاسن ضعب تيب

 ال هللاب فلحف ؟لالحلا مّرحت فيك ! هللا لوسر اي : تلاقف « امارح هيلع

 تلف اهي

 ىلص هئاليإ رحت يف رخآلا لوقلا يتأيسو يَ همرح اميف نيلوقلا دحأ اذه

 . ملسو هلآو هيلع هللا

 يضر سنأ نع حيحص دنسب يئاسنلا جرخأ دقف « ًالسرم ناك نإو ثيدحلاو

 ىتح ةشئاعو ةصفح هب لزت ملف « اهؤطي ةمأ هل تناك ولم يبنلا نأ : هنع هللا

 « لوزنلا ببس قرط حصأ اذهو «مرحت مل يبنلا اهيأ اي# : هللا لزنأف « اهمرح

 . يرحتلا درجم ال نيميلل ةرافكلاف ء اذه هل دهش دق ديز نع لسرملاو

 : هتأرمال لجرلا لوقي : ةصقلا هتياور دعب لاقف « ملسأ نب ديز اذه مهف دقو

 لوسرب ةوسألاف ذئنيحو . فلح نإ نيمي ةرافك همزلي اغإو « وغل ؛ مارح ىلع تنأ

 لوقلا اذهو « فلح نإ ريفكتلاو يرحتلا ءاغلإ ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 . اهنم ًائيش درسأ ملف « يدنع اهحجرأو ةروكذملا لاوقألا برقأ
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 ةشئاع ثيدح -5 ( ٠ ٠ قالطلا باتك ٩

 ىلَع تَّلحْذأ اَمَل نْوَجْلا ةا ّنأ : اهْنَع هللا يضر ةشئاسع ْنَعَو 5

 لاق ! كنم هللاب ُدوُعَأ تلاق ء ان انو مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوْ

 يراخُبلا ُهاَوَر . «كلهأب يقَحلا ! ميظَعِب تذع دقل» : اهل

 هللا لوُسَر ىلَع تَلخْدُأ اَمَل نَْجْلا ةت نأ : اهنَع هللا يضر ةّشئاع ْنَعَو)
 دقل» : اهل َلاَق ! كنم هللاب ْذوُعَأ : تلاق « اَهْنم اندو ْمّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 . (يراخبلا هاور . «كلُهأب يقحلا ! ميظعب تذُع

 الف « ليلق اهنييعت عفنو « ًاريثك ًافالتخا ةروكذملا نوجلا ةنبا مسا يف فلتخا

 نب نامعنلا مدق : لاق نوع ىبأ نب دحاولا دبع قيرط نم دعس نبا جرخأ

 مبا لمجأ كجّوزأ !هللا لوسر اي : لاقف لي هل ىلع يدنكلا نوجلا يبأ

 « معنا : لاق ؟كيف تبغر دقو « ىفوتف اهل مع نبا تحت تناك « برعلا يف

 : ديسأ وبأ لاق « يدعاسلا ديسأ ابأ هعم ثعبف « كيلإ اهلمحي نم ثعباف : لاق

 تمدق ىتح اهب تلبقأف « ةفحم يف ىعم اهب تلمحت مث « مايأ ةثالث تمقأف

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ تهجوو . ةدعاس ينب ىف اهتلزنأف « ةنيدملا

 . ثيدحلا هتربخأف ؛ فوع نب ورمع ينب يف وهو ملسو

 نم كلذ جرخأ مث « عبس ةنس لوألا عيبر يف كلذ ناكو : نوع يبأ نبا لاق

 . نيقيرط
 ؛ تعدخو « هدنع كل ىظحأ هنإف ؛ هنم يذيعتسا : اهل ليق ةصقلا مامت ىفو
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 ةشئاع ثيدح -5 قالطلا باتک ۔ ۹

 ىلع اهلمح نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ركذو « اهلامج نم يئر ال
 . تلاق ام

 . (نهديكو فسوي بحاوص نهنإ» : لاق

 مل هنأل ؛ قالط « كلهأب يقحلا : هتأرمال لجرلا لوق نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 لاق . اقالط ناك « قالطلا هب ديرأ اذإ ؛ قالط ةيانك نوكيف « كلذ ريغ داز هنأ وري

 . ةقيلطت اهلعج ؛ «كلهأب يقحلا» : يرهزلا نع بئذ يبأ نبا داز : يقهيبلا

 ليق ال هنأ : كلام نب بعك ةصق يف ءاج دق هنأ قالط ةيانك هنأ ىلع لديو

 ملف « قالطلا دري ملو . مهدنع ينوكف « كلهأب ىقحلا : لاق كتأرما لزتعا : هل

 . مهريغو ةعبرألا ءاهقفلا بهذ اذه ىلإو « قلطت
 . كلهأب ىقحلاب قالطلا عقي ال : ةيرهاظلا تلاقو

 لسرأ اغنإو « نوجلا ةنباب دقع دق نكي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلاو : اولاق

 دقع نكي مل هنأ ىلع لديو « اهتصق يف تفلتخا دق تاياورلا ذإ ؛ اهبطخيل اهيلإ

 ‹ «كسفن يل يبه» : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ «يراخبلا حيحص» ىف ام اهب

 ‹ نكستل ؛ اهيلع هدي عضيل ىوهأف ؟ةقوسلل اهسفن ةكلملا بهت لهو : تلاق

 . اهب دقع نكي مل هنأ ىلع لاد ةبهلا بلطف : اولاق ! كنم هللاب ذوعأ : تلاقف

 امنإ كلذ نإف ؛ اهيلع لخد املف : ةياورو « هدي عضيل : هلوق هولاق ام دعبيو

 . ةجوزلا عم نوكي

 : يك لام اهي طاق يل دلا هنإف «كسفن يل يبه» : هلوق امأو

 . كيف تبغر اهنأ : ةياور نم فلس ام هديؤيو

Ao 



 يف حئارص نكت مل نإو هذهو « اهقادص رادقم ىلع اهيبأ عم هقافتا يور دقو

 . نيلامتحالا سرقأ هنأ الإ اهب دقعلا

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لور لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر رباج ْنَعَو ۱۷ ٠

 N «كْلم َدْمَب الإ قع الو « حاكن َدْعِب الإ َقالَط الد : ملو

 . لولْعَم وُهَو « مكاحلا ةَحَحَصو

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)
 هححصو « ىلعي وبأ هاور . (كلم َدْعَب الإ قثع الو « حاكن َدْعَب الإ قالط ال»

 ىلع حص دقل !؟هالمهأ فيك نيخيشلا نم بجعتم انأ : لاقو : (مكاسحلا

 . رباجو لبج نب ذاعمو سابع نب هللا دبعو ةشئاعو رمع نبا ثيدح نم امهطرش
 . رباج هيف سيل لسرم حيحصلا : ينطقرادلا هلاق امب : (لولعم وهو) . ىهتنا

 قالط ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع حصي ال : نعم نب ىيحي لاق

 . «حاکن لبق

 uti نق دهس هنأ الإ ند سووا ربلا دبع نبا لاقو

 +: ىهتنا

Rp EERE ۱۸نَسَح هداتسإو  . 

eًاضيأ  . 

 هدانسإو ٤ ا کات همح عم ءاخف ريالا + يل باز ءارق واولا
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 . يرهزلا ىلع هيف فلتخا هنأل : (اضيأ لولعم هنكل « نسح

 ةورع نع يرهزلا نع ديعس نع ماشه نع : دقاو نب نيسحلا نب يلع لاق

 . روسملا نع

 ‹ ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ديعس نع ماشه نع : دلاخ نب دامح لاقو

 ‹ يردخلا ديعس يبأو ٠ يرعشألا ىسوم يبأو ةريره يبأ نعو « ركب يبأ نعو
 . «تايفالخلا» ىف ىقهيبلا اهركذ « مهريغعو نيصح نب نارمعو

 مديل يبيع ب ب ونس هين تس نلاقي لاقو

 . بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وه : يذمرتلا لاق « هدج

 . ثيدحلا «كلمي ال اميف قالط لجر ىلع سيل» : «ننسلا» باحصأ دنع هظفلو

 نب ورمع ثيدح هرهشأو هيف ءيش حصأ : يراخبلا لاق : يقهيبلا لاق

 . يتأيو « هدج نع هيبأ نع بيعش

 كاحضلا نع ربيوج ىلع هرادمو ؛ يلع نعو : ةشئاع نع يرهزلا ثيدحو

 . كورتم ربيوجو « يلع نع ةربس نب لازنلا نع
 . نسح دانسإب هجام نبا هاورو : يقهيبلا لاق مث

 ازيجنت ناك نإف ؛ ةيبنجألا ةأرملا ىلع قالطلا عقي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 : قلاط ىهف « ةنالف تحكن نإ : لوقي نأك  حاكنلاب ًاقيلعت ناك نإو « عامجإف

 : لاوقأ ةثالث هيفف

 : نيرخآو دوادو دمحأو ةيعفاشلاو ةيوداهلا لوق وهو « ًاقلطم عقي ال هنأ : لوألا

 : ا نيرشعو نينثا نع يراخبلا هاورو
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 وهف « دانسإلا لبق نم لاقم هيف ناك نإو « يابلا ثيدح لوقلا اذه ليلدو

 اهيأ ايل : ىلاعت هللا لاق : سابع نبا لاق ام نسحأ امو « قرطلا ةرثكب ديأتم

 اذإ : لقي ملو « [44 : بازحألا] (نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ اونمآ نيذلا

 ‹ قلاط يه < ةنالف تجوزت نإ : قلطملا لاق اذإ هنأبو « نهومتحكن مث نهومتقلط

 وهف «اهحاكن وه ددجتملاو « ةيبنجأ قالطلا أشنأ نيح اهنإف ؛ ةيبنجأل قلطم
 مل« هتجوز يهو تلخدف قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : ةيبنجأل لاق ول امك

 . اعامجإ قلطت

 . اقلطم قيلطتلا حصي ب هنأ ىلإ ؛ - هللاب ديؤملا موق دحأ وهو ةفينح وبأ بهذو

 ةأرما لكأ# : لوقي نأب صخ نإ : اولاقف ليصفتلا ىلإ نورخآو كلام بهذو

 عقو «اذك تقو يف : لاق وأ « قلاط يهف ءاذك دلب نم وأ نالف ينب نم اهجوزت
 . قالطلا

 . ءىش عقي مل قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك : لاقو « ممع نإو

 دوجو قالطلا عوقو طرش نم له ؛ فالخلا ببس : «دهتجا ةياهن» يف لاقو

 ‹ هطرش نم وه : لاق نمف ؟هطرش نم سيل وأ « نامزلاب قالطلا ىلع ًامدقتم كلل

 كاللا درو الإ ةطرتش وم يعل ا لاق نيو« ج الاب قالا نل ل لاق

 . عقي : : لاق« طقف

 دی ليال اين مك یر + لیک ىلإ جالك رھا د تلق

 ىلع ينبم ناسحتساف « ميمعتلاو صيصختلا نيب قرفلا امأو : لاق مث

 ملف « جيوزتلا هنم عنتما « هعوقوب انلق ولف « ميمعتلا هيف عقو اذإ كلذو « ةحلصملا
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 صصخ ذإ امأو « ةيصعملاب رذنلا ,e لالحلا حک لااا

 | ١ كلذ هنم عنتمي الف

 . ةيطرشلا ىلع ليلدلا مدعب اذه نع باوجلا قبس : تلق

 ةفينح ىبأ دنع حصيف ؛ قالطلا يف فالخلا لثم قتعلا يف فالخلاو اذه

 هنإف ؛ ميقلا نبا مهنمو هباحصأ هيلعو « هيلوق حصأ ىف دمحأ دنعو هباحصأو

 ىلع ًالدتسم « يناثلا يف هب لاقو لوألا يف هلطبأف « قاتعلاو قالطلا نيب قرف

 : ريعلا كلم ىلإ e هل قتعلا نأب يناثلا

 نع هقثعيل ادبع ىرتش اول امك < « قتعلل ًاببس كلملا لعجي نأ حصي هنألو

 . قتعلا طرشب هارتشا وأ «رذن وأ ةرافك

 نكي مل نإو « هب رذنلا حصي وهو « تاعاطلاو برقلا باب نم قتعلا نألو

 . اذكو اذكب ٌنقدصأل . هلضف نم هللا يناتآ نئل : كلوقك « ًاكولمب هب رذنلا لاح

 . «يوبنلا يدهلا» يف هرکد

 1 ةقافعإ م ع ريقلا كاع ىلإ ةيارتسلا ناف دف ام قب لو تلف

 هن الو : هلوق امأو « قتعلا ضعبت مدعل « ةيارسلاب عراشلا مكحف ؛ صقشلا نم هكلمي

 هنأب هنع باجيف « هقتعيل ؛ ًادبع ىرتشا ول امك « قتعلل ًاببس كلملا لعجي نأ حصي

 . هكلمي ال قتع اذهو . هقتعيل لاق امك هقاتعإب الإ هارتشا يذلا اذه قتعي ال

 اهيف هذهف « هلضف نم هللا يناتآ نعل : هلوقب هلّثمو ءرذنلا حصي هنإ : هلوق امأو

 : لاق دق هنأ فلاخلا ليلدو ؛ فالخ

 : هلوق هديفي

 اا
 امك . «مدآ نبا كلي ال اميف رذن ال» : '
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 ةشئاعو ورمع نبا اثيدح و ٠468 قالطلا ںاتک 4

 7 7 مور ١ 1 ساس 0 م 8-2: هد 0 قنا 8 ر

 لاق : لاق هنع هللا يضر هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نعو ۹

  كلُمَي ال اًميف هل قتع الو « كلمَي ال اميف مدآ نبال رذن ال» : ِةَي هللا لوسر

 لقنو , هَحَحَصَو . يذمرتلاو دواد وُبأ هجرخأ . «كلميالاميف هل قالط الو

 . هيف درو ام حص أ هنأ يراخبلا نع

 لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)

 نع لقنو « هَحَحّصَو « يذمرتلاو دواد وُيأ هجرخأ . «كلمي ال اميف هل قالط
 ع وسع س

 . (هيف درو ام حص أ هنأ يراخُبلا

 عملا عفر» : لو يبتلا نع اهنع هللا يضر ةّشئاسم نو١
 ر نو و ريكا یا نك« لل يحس تقلا نع مثال

 .مكاحلا هج . يذمرتلا الإ ةعيرألاو نيا «َقيفُي أ لقي ىتح

 و م م

 . ناّبح نبا ا

 و يبنلا نع اهنع هللا يضر ة ةشئاع نعو)

 . عضو دعب عفر هنأ ال ؛ ةلاصأ يرجي

 مالسإ ةحص هيفاني الف « باوثلا ملق ال . ةذخاؤملا مدع : ملقلا عفرب دارملاو

 يب يبا کک ناک يذلا ا مالع ي تبث أمك ؛ 5 يع

 سيل يأ : (ملقلا عفر» :

4۰ 



 ةشئاع ثيدح _ ٠ قالطلا ساتك ۔ ۹

 : تلاقف ًايبص ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ تعفر ةأرما نأ : تبث كلذكو

 . ثيداحألا ىف ريثك اذه وحنو . (رجأ كلو « معن» : لاقف ؟جح اذهلأ

 داي نأ نات ريدا نايااازالاج ين ىلا ىلا ةئالن نَع»)
 هححصو « يذمرتلا الإ ةعبرألاو دمحأ هاور . (قيفُي وأ َلقْعَي ىتَح نونجَملا

 : (نابح نبا هجرخأو « مكاحلا

 قلعتي ال ةثالثلا نأ ىلع ليلد هيفو « ثيدحلا ةمئأل ريثك مالك هيف ثيدحلا

 ا ياا رسوب تا سحب يرد فيلكت مهب

 . زيمو لقع اذإ فالخ

 قيطي نأ ىلإ : ليقف «ربكي نأ ىلإ هنع ملقلا عفر ةياغ لعج ثيدحلاو
 . دمحأل اذهو ؛ ةالصلا يصحيو مايصلا

 ؛ غلب اذإ : ليقو « مالتحالا زهان اذإ : ليقو « ةنس ةرشع يتنثا غلب اذإ : ليقو

 ىثنألا قح يفو « ًاعامجإ ينم لازنإ عم ركذلا قح يف مالتحالاب نوكي غولبلاو
 ىف دعجتملا دوسألا رعشلا تابنإو « ةنس ةرشع سمخ غولبو « ةيوداهلا دنع
 ناك اذإ ةظقيلا لاح ىف ءانمإلا كلذكو « ةيوداهلا دنع . نينس عست دعب « ةناعلا
 . فورعم فالخ لكلا ىفو ؛ ةوهشل

 لخدي امك « لفطلاو ناركسلا هيف لخديف ؛ لقعلا لئاز هب دارملاف ؛ نونجما امأو

 . نونجلا

 : نيلوق ىلع ناركسلا قالط يف فلتخا دقو
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 ةشئاع ثيدح ٠١ قالطلا ںاتک 4

 .زيزعلا دبع نب رمع و ديزو رباجو نامثع بهذ هيلإو « عقي ال هنأ : لوألا

 هلوقلو « ثيدنخلا اذهل ؛ رهاظلا لهأو « دمحأ بهذم وهو « فلسلا نم ةعامجو

 : ءاسنلا] *نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال# : ىلاعت

 ؛ فلكم ريغ هنأبو لوقي ام ملعي ال هنأل ؛ ربتعم ريغ ناركسلا لوق لعجف « [4؟

 لرش ان لشعب ثلا نيو نقع فا ود يا ىلط اا اها
 ريغ وأ « اهبرش ىلع ًاهركم ناك اذإ هقالط عقي نأ مزلي ناك هنأب وأ « فلكمب سيلف

 . فلاخلا هلوقي الو ءرمخ اهنأب ملاع

 نم ةعامجو « سابع نباو ىلع نع ىوريو « ناركسلا قالط عوقو : يناثلا
 هلوقب مهل جتحاو ؛ كلامو يعفاشلاو ةفينح يبأو يداهلا نعو « ةباحصلا

 نع مهل يهن هنإف « [48 :ءاسنلا] (ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال# : ىلاعت

 ظ ظ . ركسلا لاح اهنابرق

 . تاءاشنإلا هنم حصي فلكملاو « مهركس لاح نوفلكم مهنأ يضتقي يهنلاو

 .. هل هبوقع قالطلا عاقيإ نأبو

 رثؤي الف  اهبابسأب ماكح ألا طبر باب نم قيلطتلا ىلع قالطلا بيترت نأبو
 . ركسلا هيف

 « برش اذإ : اولاق مهنإف ؛ همالك يف يحاصلا ماقم هوماقأ ةباحصلا نأبو

 . نونامث يرتفملا دحو ؛ ىرتفا « ىذه اذإف « ىذه « ركس اذإو « ركس
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 ةشئاع ثيدح _ ٠١ قالطلا ںاتک 4

 نأ مهركس لبق مهل ئهنو « مهوحص لاح مهل باطخ ةيآلا نأب بيجأو

 . فلس امك انل ليلد يهف « نولوقي ام نوملعي ال مهنأ ةلاح ةالصلا اوبرقي

 قارفب ناركسلل ةبقاعملا ىلع ليلد ىلإ جاتحي ةبوقع قالطلا لعج نأبو

 . دحل ا الإ هتبوقع لعجي مل هللا نإف ؛ هلهأ

 . عازنلا لحم قيلطتلا ىلع قالطلا بيترت نأبو

 . هريغ الو عيب الو دقع همزلي ال هنإ : ىتبلاو دمحأ لاق دقو

 نونجلا قالط ةحص « قيلطتلا ىلع قالطلا بيترتب لوقلا مهمزلي هنأ ىلع
 . يبصلاو هركسب يصاعلا ريغ ناركسلاو مئانلاو

 نبا لاقف ؛ هرخآ ىلإ . . . برش اذإ : اولاق مهنأب ةباحصلا نع لقن ام نأبو

 ؛ ىذه نم ىلع دحلا باجيإ هيف نإف ؛ ضقانتم لطاب بوذكم ربخ هنإ : مزح

 ! هيلع دح ال يذاهلاو

 قالط دارملاف « حص نإو « حيحص ريغ ربخ «قالط يف ةلوليق ال» : ثيدح نأبو

 . يعدملا ىلع ضهنت ال هذه ريغ ةلدأ مهل ؛ لقعي ال نم نود « لقاعلا فلكملا

۹۳ 
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 ر  هتعْجَر ىلع اهقالَط ىلع ده لّ ؟دهشُم الو عجاَري مل « َقّلطُي

 : حيحص هلم افوقوم اذكه دواد وبأ

 ا عَجاَر ْنَمَع لكس نّيصُح نب ناَرْمع نأ : ظفلب ُيَقَهْتَبْلا هجرخأو

 : ةّياور يف ينارَبطلا دازو ءنآلا دهشيلف ؟ةّئس ريغ يف : لاقف ؟دهْشُي ملو

 مث« قلطُي لُجّرلا نع لئس هنأ : هنع هللا يضر نْيِصْح نب ٌناَرْمع نع)
0 

 واد وبا اور اَهتَعْجَر ىلَعَو اهقالط ىلَع هش 0 أ : لاقف ؟دهشُب الو ‹ ْعِجاَري

 نب َناَرْمع نأ : ظفلب يقهيبلا هجرخأو . حيحص هدو ًافوُتوم اذكه
 دهي ؟ةئُم رْيَغ يف : َلاَقَف ؟دهْشُي ملو « نرم عَجار ْنَمَع لكس نْيِصُْح

 ۰ : (هللا رفغتسيو : ةياور يف ُيناَرَبْطلا داَرَو ءّنآلا

 نهتلوعبو# : ىلاعت هلوق اهيف لصألاو « ةعجرلا ةيعرش ىلع ثيدحلا لد

 هتجوز ةعجر ك كلمي جوزلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو « [1؟8 : ةرقبلا] 4 نهدرب قحأ

 اذإ . اهيلو اضرو اهاضر رابتعا ريغ نم « ةدعلا يف تماد ام يعجرلا قالطلا يف

 ناك اذإ ال ‹ هيلع ًاعمجم ةعجرلا ةحصب مكحلا ناكو « سيسملا دعب قالطلا ناك

 او دهشأو# : هلوق يهو « قالطلا ةروس ةيآ هيلع تلد ام ىلع لد ثيدحلاو

 . قالطلا هركذ دعب « [۲: قالطلا] ؟مكنم لدع يوذ

٥ 



 نيصح نب دارمع ثيدح 0١ ةعجرلا بناتك - ٠

 ٌرقتسا هنأكو « يدقلا يف يعفاشلا لاق هبو « داهشإلا بوجو رمألا رهاظو

 : «نايبلا ريسيت» ىف يعزرملا لاق هنإف ؛ هبوجو مدع ىلع هبهذم

 ا اه ريغ س قالطلا نأ ىلع سالا قفنا دق
 بجي الف ؛ هتنيرق اهنأل ؛ قالطلا ىنعم يف نوكت اهنأ لمتحيف ةعجرلا امأو

 اب او را
 > ا باطخلا رهاظ وهو ؛ داهشإلا بجي نأ

 . حرسم هيف داهتجالل ذإ ؛ ًاداهتجا نارمع هلاق هنأ لمتحي ثيدحلاو

 ناسل يف تقلطأ اذإ ةنسلا نإ : لاقي دق ؛ ةنس ريغ يف عجار : هلوق نأ الإ

 هنأ الإ . ًاعوفرم نوكيف ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنس اهب داري يباحصلا
 نيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هتنس نم هنوك دّدرتل ؛ باجيإلا ىلع لدي ال
 . حيرصلا لوقلاب تناك اذإ رهاظ ةعجرلا ىلع داهشإلاو « بدنلاو باجيإلا

 لاقف . لعفلاب ةعجرلا تناك اذإ اوفلتخاو « لوقلاب ةعجرلا ىلع اوقفتاو

 ركذ ىلاعت هنألو « هب لحت الف ؛ مرحم لعفلا نإ : ىيحي مامإلاو يعفاشلا

 . لوقلا 8 الإ داهشإ الو , داهشإلا

 [* : نونمؤملا] | «مهجاوزأ ىلع الإ : لاق ىلاعت هنأل ؛ هيلع مثإ ال هنأب : بيجأو

 . فلس امك بجاو ريغ داهشإلاو « ةجوز يهو

 . ؟ةينلا لعفلا طرش نم له اوفلتخاو « لعفلاب حصي : روهمجلا لاقو

 لامعألا : مومعل ؛ لوقي هنأك ؛ ةينلا عم الإ لعفلاب حصي ال : كلام لاقف

 . تاينلاب
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 نيصح نب لارمع ثيدح ٠١١ ةعجرلا باتك ٠

 ىلع الإ» : هلق تحت ةلخاذ اعرش ةَنعوز اهن أل ؛ حصي : روهمجلا لاقو

 . اعامجإ امهريغو اهليبقتو ةجوزلا سل يف ةينلا طرتشي الو , *مهجاوزأ

 بهذف ؟هريغ جوزتت الثل ؛ اهعجار دق هنأب اهمالعإ هيلع بجي له فلتخاو
 را فاللدللا نم عرفتو« بج ال لير لع بج هنأ ءاماعلا مروه

 اهجوزل يهو « لطاب حاكنلا : نولوألا لاقف « اهعجار هنأب اهملع لبق تجّوزت

 ملعت مل نإو « ةحيحص ةعجرلا نأ ىلع ءاملعلا عامجإب اولدتساو . اهعجترا يذلا

 . جوزت نأ لبق اهب قحأ لوألا جوزلا نأ اوعمجأ مهنأبو « ةأرملا اهب

 نبا هاور امب لدتساو « لخدي ملوأ ء اهب لخد ؛ يناشللاهنأ : كلام نعو

 يف ةنسلا تضم : لاق هنأ بيسملا نبا نع باهش نبا نع سنوي نع بهو

 اجوز حكنتف « لحتف , اهتعجر اهمتكي مث , اهعجاري مث « هتأرما قلطي يذلا

 . اهجوزت نمل اهنكلو « ءيش اهرمأ نم هل سيل هنأ ؛ هريغ

 نوكيف ؛  يرهزلا وهو  طقف باهش نبا نع الإ اذه وري مل هنإ : ليق هنأ الإ

 . ةجحب سيلو « هلوق نم

 ىلص هنأ : بدنج نب ةرمس نع « يذمرتلا ثيدح روهمجلا مالكل دهشيو

 هْنِإِف ؛ «امهنم لوألل يهف « نانثا اهجّوزت ةأرما اميأ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا

 . ةروصلا هذه ىلع قداص

 (احالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوُعُبو# : ىلاعت لاق هنأ ملعاو

 ‹ حالصإلا اهدرب جوزلا ديري نأ طرشب « ةّدعلا ىف نهدرب قحأ : يأ ؛ [۲۲۸ : ةرقبلا]

 . ةيجوزلا قوقحب مايقلاو ةرشعلا نسح وهو
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 رمع نبا ثيدح ١5 ةعجرلا باتك ٠

 هلعفي امك . اهقلطيل ؛ هتجوز عجاري نمك « كلذ ريغ ةعجرلاب دارأ نإف 00

 ںی دا: یورک عجاريف هعضوم نم لقتني مث ‹ قلطي هنإف ؛ ةماعلا

 . ةلطاب يهف هللا دودح ةماقإ الو . ًاحالصإ اهب دري مل ةعجارملا هذهف « ةأرمل

 طرشب الإ هتأرما درب قحأ نوكيو« ةعجارملا هل حابت ال هنأ يف ةرهاظ ةيآلا ذإ 2

 ' !؟اهقلطيل ؛ اهتعجارم يف حالصإ ةدارإ يأو « حالصإلا ةدارإ

 ‹ ةعجرلل طرشب سيل [۲۲۸ : ةرقبلا] 1 «ًاحالصإ اودارأ نإ : هلوق نإ لاق نمو

 . ليلد الب ةيآلا رهاظل فلاخم لوق هنإف
 ع اع س < هع سعب لايف سا س

YYاط امل هنأ اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَو د  

u e e 

 :ُهَتَأَرُم
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ET 2 0 

 ْ يلح وقم فتم . ب. هنج : رمعل و :

 ..ةدايز ريغ نم ىفكي ا هيلع مالكلا مدقت
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 ةشئاع ثيدح _ ۴۳ ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب - ١ ةعجرلا باتك ٠

 ةراقكلاو راهّظلاو ءاليإلا باب ١

 . ةجوزلا ءطو نم نيميلاب عانتمالا : ًاعرشو « فلحلا : ةغل ءاليإلا

 . يمأ رهظك ىلع تنأ : لئاقلا لوقل « رهظلا نم قتشم ءاظلا رسكب ؛ راهظلاو

 ةيطغتلا ؛ ريفكتلا نم يهو : ةرافكلاو

 هئاّسن نم و هللا لوسَر ىلآ : تلاق اهنع هللا يضر ةّشئاع ْنَع 2 ۴

 لاخر ُيَذمْرَملا اور . ةرافك نيميلل َلَعَجَو « الالح ماَرَحلا َلَعَجَف « َمرَحَو

 . َمرَحَو هئاّسن نم : للك هلا لوُسَر ىلآ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاَع ْنَع)

 . (تاقث هلاجرو « يذمرَتلا اور . ةرافك نيميلل َلَعَجَو « ًالالح ٌماَرَحْلا َلَعَجَف

 . هلصو ىلع هلاسرإ يذمرتلا حجرو

 حيرصت هيف سيلو ‹ هتجوز نم لجرلا فلح زاوج ىلع ليلد ثيدحلا

 . ةجوزلا ءطو نم فلحلا وهو ‹ عرشلا فرع يف هيلع حلطصملا ءاليإلاب

 « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هئاليإ ببس ىف تاياورلا تفلتحخا اهنأ ملعاو

 : تاياور ىلع همرح يذلا ءىشلا يفو

 . اهيلإ هرسأ يذلا ثيدحلل ةصفح ءاشفإ ببسب هنأ : اهدحأ

 نع سابع نبا نع يراخبلا هجرخأ « اهيلإ هرسأ يذلا ثيدحلا يف فلتخاو

 اهجرخأ ةياور يف رسفو « هذه يراخبلا ةياور يف لمجأو « ليوط ثيدح ىف رمع

 ةشئاع هب تربخأف ةصفح ىلإ هرسأ هنأو « ةيرامل هيرحت هنأب ناخيشلا
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 ةشئاع ثيدح ١59 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ ۱ ةعجرلا باتك ٠

 ١ . لسعلل هيرحت وأ

 . ركب يبأ دعب ةّمألا رمأ يلي اهابأ نأ ةصفح ىلإ ٌرسأ لب : ليقو

 . ةيرام يميرحتب ةشئاع يربخت اال : لاقو

 ضرت ملف « هئاسن نيب هل تءاج ةيده قرف نأ هئاليإ يف ببسلا : اهيناثو

 دقل : ةشئاع تلاقف « ضرت ملف « ىرخأ ةرم اهدازف « اهبيصنب شحج تنب بنيز

 نأ نم هللا ىلع نوهأ نتنأل» :لاقف ! ةّيدّهلا كيلع درت ؛ َكَهْجَو ْتَمْقَ

 ‹ ةشئاع نع ةرمع نع دعس نبا هجرخأ « (ارهش نكيلع لخدأ ال ء ينمغي

 . ًاحبذ حبذ : لاقو ؛ هوحن ةشئاع نع ةرمع نع يرهزلا قيرط نمو
 راج هيد نم ام جا هةقلتلا مط يبس هنأ اا

 : ةثالث بابسأ هذهف

 هميرجت اّمِإ : ةثالث دحأ رسلاو ‹ ةصفح يهو ؛ رسلا هئاسن ضعب ءاشفإل امإ

 وأ « ةيدهلا نم نهنيب هقّرف ام لبق نم هردص جيرحتب وأ « لسعلا وأ « ةيرام

 0 . ةقفنلا بلط يف نهقييضت
 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هقالخأ مراكمب قئاللاو : فنصملا لاق

 .. نهلازتعال ًاببس ءايشألا هذه عومجم نوكي نأ « هحفّص ةرثكو « هردص ةعسو

 يرحتلا نأ ىلع ليلد هيف سيلو . لسعلا وأ « ةيرام مرح : يأ ؛ مرحو : اهلوقو

 هريغو لاطب نبا مزحل هجو الف ؛ يعرشلا ءاليإلا باب نم نوكي ىتح « عامجلل
 نإ ءرهشلا كلذ هئاسن عامج نم عنتما ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ



 رمع نبا ثيدح 414 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا باتك - ٠
 ا E 1111 ا

 : فنصملا لاق هنإف ؛ هريغ هل دنتسم الو « ثيدحلا اذه نم هذخأ

 ال نأ نهيلع هلوخد مدع نم مزلي ال هنإف ؛ كلذ يف حيرص لقن ىلع فقأ مل

 نم روكذملا ناكملا ناك نإ الإ « هيف لزتعا يذلا ناكملا ىف هيلع نهادحإ لخدت

 .دجسملا يف ةماقإلا رارمتسا عم « نهيلع لوخدلا مدع مازلتسا متيف « دجسملا

 . دجسملا يف ءطولا عانتمال ؛ ءطولا كرت ىلع مزعلا

 ءرهشأ ُةَعَبْرَأ تضم اذإ : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - ۴٤

 ور

 ةجرخأ قلعي ىح « قالَّطلا هيلع مَقَي الو ءَقّلطُي ىّتح < يلؤملا فقو

 . يراخُبلا

 فقو «رهشأ ةَعبرأ تضم اذإ : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا ِنَعَو)

 N قلطُي ىتح « قالْطلا هْيَلَع ُعَمَي الو « َقَّلطُي ىّتح ٠ ا

 ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل# : ىلاعت هلوقل ريسفتلاك ثيدحلا
 . [؟؟5 : ةرقبلا] *رهشأ

 : ءاليإلا نم لئاسم يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ءاليإلا دقعني : روهمجلا لاقف ؛ اهيف اوفلتخا مهنإف « نيميلا يف : ىلوألا

 . هريغب وأ « هللاب فلح ءاوس ؛ ءطولا نم عانتمالا ىلع نيمي لكب

 الإ انيع نركي أل هن آلا ا للا لادم 3 هنإ «ةنوداملا تلا

 . هريغب ناك ام ةيآلا لمشت الف ؛ ىلاعت هللاب ناك ام

 . قحلا وهو : تلق



 رمع نبا ثيدح 18 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ | ةعجرلا ناک ا

  ةيانك وأ ًاحيرص عامجلا كرت وهو « ءاليإلا هب قلعت يذلا رمألا يف : ةيناثلا
 ؟ضعبلا دنع مالكلا كرت وأ

 درجم ال « ءطولا نم عانتمالاب حيرصتلا نم هيف دب ال هنأ ىلع روهمجلاو

 نولؤي نيذلل# : ىلاعت هلوق ءاليإلا يف لصألا نأ مالك الو . ةجوزلا نع عانتمالا

 ناك ام لاطبإل تلزن اهنإف ؛ [156 :ةرقبلا] ةيآلا «رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم
 ةنس هتأرما نم يلوي لجرلا ناك هنإف ؛ ءاليإلا ةدم ةلاطإ نم ةيلهاجلا هيلع

 . قلطي وأ « ءيفي نأ اًمإف ؛ رهشأ ةعبرأ يلومل رظنأو « كلذ ىلاعت هللا لطبأف « نيتنسو

 نوكي نأ دب ال هنأ ةيفنحلاو روهمجلا دنعف ؛ ءاليإلا ةدم ىف اوفلتخا : ةثلاثلا

 هلوقل ؛ هريشكو نامزلا ليلقب دقعني : نورخآو نسحلا لاقو « رهشأ ةعبرأ نم رثكأ
 | 4 مهئاسن نم نولؤي# : ىلاعت

 ةعبرأ# : ىلاعت هلوقب اهيف ةدملا هللا ردق دق ذإ ؛ ةيآلا يف ليلد ال هنأب درو

 : لاق ىلاعت هنأل ؛ نيدلا لجأك يهو ؛ لاهمإلا ةدم هللا اهلعج دق ةعبرألاف

 ةعبرأ ةدملا تناك ولف ةعبرألا دعب وهو « بيقعتلا ءافب « ۲۲١[ :ةرقبلا] #اوؤاف نإف#

 . هدعبل ؛ ءاليإلل ال ةدملل بيقعتلاو « اهدعب بلاطي الف ؛ تضقنا دق تناكل لقأ وأ

 . روهمجلا دنع ًاقالط نوكي ال ةدملا يضم نأ : ةعبارلاو

 ليلدلاو : اولاق ؛ ةأرملا تقلط , رهشألا ةعبرألا تضم اذإ لب : ةفينح وبأ لاقو

 ىلع مزعلاو ةئيفلا نيب ةيآلا يف ٌريخ ىلاعت هنأ « ًاقالط اهيضمب نوكي ال هنأ ىلع

o‘ 



 رمع نبا ثيدح ٠1 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ | ةعجرلا باتك ٠
 ل ی اا ی ای ل ا ہر ا ا ل اا ا ااا سس ااا ا

 عقي قالطلا ناك ولف « ةعبرألا يضم دعب وهو « دحاو تقو يف نانوكيف ؛ قالطلا

 . ًارييخت نكي مل ؛ اهدعب ةئيفلاو ةعبرألا يضع

 ءرخآلا هيف حصي يذلا تقولا يف امهدحأ عقي نأ امهيف ريخلا قح نأل

 نم ةدلا يضم سيو ؛ لجرلا ىلإ قالطلا مزع فاضأ ىلاعت هنأل ؛ ةرافكلاك

 . لجرلا لعف

 . ةلدألل ٌوَقُم وهف ًافوقوم ناك نإو « هقايس يف نحن يذلا اذه رمع نبا ثيدحلو

 ءطولاب نوكت : ليقف ؟نوكت اذامب اوفلتخا مث « عوجرلا ىه ةئيفلا : ةسماخلا

 ردقي يذلا هن ال ؛ تئفل « تردق ول : هلوقب هرذع نيبي روذعملاو ءرداقلا ىلع

 . [185:ةرقبلا] «اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال# : ىلاعت هلوقل ؛ هيلع

 هعوجر دارملا : نولوقي مهنأك ؛ ةيوداهلل اذهو « ينيمي نع تعجر : هلوقب ليقو

 . هيلع فلح ام عاقيإ ال « هنيمي نع

 اهنأب درو « مزعلا اهيف يفكي ةبوت اهنأل ؛ ةينلاب روذعملا قح يف نوكت : ليقو
 هيلع مزع يذلا رمألا نع عوجرلا هماهفإ نم دب الف ؛ قولخم قح نع ةبوت

 ؛ بجت : روهمجلا لاقف ؟ءاف نم ىلع ةرافكلا بجت له اوفلتخا : ةسداسلا

 ىأرف نيمي ىلع فلح نم» : ثيدحل ؛ ةرافكلا بجتف « اهيف ثنح دق نيمي اهنأل

 . «ريخ وه يذلا تأيلو « هنيمي نع رفكيلف « اهنم ريخ اهريغ
 : [55 :ةرقبلا] (ميحر روفغ هللا نإف اوؤاف نإفإ# : ىلاعت هلوقل ؛ بجت ال : ليقو

 : هلوق ةسماخلا ةلأسملل لديو « ةرافكلاب ال بنذلاب صتخي نارفغلا نأب بيجأو

o۰۴ 



 راسي نب نامیلس ثيدح ۔ ٥ ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ | ةعجرلا باتک ٠

 باحصأ ْنم ًالُجَر َرَشَع ةَعْضب تكرذأ : لاق راسي نب َنامْيلْس نعو - ١٠ه

 . يعفاشلا هاور يلوُلا َنوََُي مهلك مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر

 فلألا دعب . ةففخم ةلمهم نيسف ةانثملا حتفب : (راسي نب ناميلس نعو)
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوز ةنوميم ىلوم « راسي نب ناميلس بويأ وبأ وه « ءار
 رابكو « ةنيدملا ءاهقف نم ناميلس ناك «رانسي نب ءاطع وخأ وهو « ملسو هلآ ىلعو

 سابع نبا نع ىور « ةعبسلا ءاهقفلا دحأ وه « ةجح ًاعرو الضاف ةقث « نيعباتلا

 ةنس نيعبسو ثالث نبا وهو « ةئامو عبس ةنس تام « ةملس مأو ةريره يبأو
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم الجر رشع ةعضب تكردأ : لاق)

 ظ . (يعفاشلا هاور . يلوملا نوفقي مهلك ملسو

 كلذ لقأو : ثيدحلا ةياور دعب يعفاشلا لاق هنأ : ريثك نبال «داشرإلا» يفو
 . شع ةعضب ظفل هيلع قلطي ام لقأ ديري . ها . رشع ةثالث

 يبأ نبا وه  ليعامسإ هجرخأ امك « رهشأ ةعبرأ هنوفقي ىنعمب ؛ نوفقي : هلوقو
 . ةعبرألا تضم اذإ ءاليإلا نوفقي سانلا انكردأ : لاق اضيأ ناميلس نع سيردإ

 . ةديقملا ةياورلا هذه ىلع ةلومحم ساتكلا ةياور قالطإف

 : لاق هنأ : هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس قيرط نم ينطقرادلا جرخأ دقو

 : ءيش هيلع سيل : اولاقف ؟يلوي لجرلا نع ةباحصلا نم الجر رشع ينثا تلأس

 . قلط الإو « ءاف نإف ؛ فقويف رهشأ ةعبرأ يضمت ىتح
 ةعبرأ تضم اذإ : لاق هنأ رمع نبا ثيدح نم روكذملا ليعامسإ جرخأو

 . قلطي ىّتح « قالطلا هيلع عقي الو « قلطي ىتح فقوي « رهشأ

 ك4



 سابع نبا ثيدح 1٠١55 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ | ةعجرلا باتك ٠

 نم ىلآ لجر اميأ : لوقي ناك هنأ : ظفلب رمع نبا رثأ يليعامسإلا جرخأو

 اهيلع عقي الو « ءيفي وأ قلطي ىتح فقوي ء رهشأ ةعبرأ تضم اذإف ؛ هتأرما

 . فقوي ىتح « تضم اذإ قالط

 ةعبرألا يضم دعب دب ال : هنأب ةيضاق اهلك فلسلا نع ةريثك راثآ بابلا ىفو

N 

 . قالطلاب امإو ءيفلاب امإ بلاطي نأ : وه هفاقيإ ىنعنو

 رهاظ لد هيلعو « ريهامجلا بهذ اذه ىلإو « ةدملا يضم درجمب قالطلا عقي الو

 « [۲۲۷ :ةرقبلا] ؟ميلع عيمس هللا نإف قالطلا اومزع نإو# : ىلاعت هلوق ْذِإ ؛ ةيآلا

 عقي ناك ولو « عمسلا هب قلعتي لوقب عقي قالطلا نأ ىلع (عيمس# : هلوق لدي

 نا ا واو ا

 ةقباسلا ةلمجلا هيلع تلد ام ىلإ ريشت تايآلا

 مهريغلو . رهاظلا وهو  روهمجلا دنع ًايعجر نوكي هنإف ؛ قالطلا عقو اذإف
 . ليلد اهيلع موقي ال ليصافت

 ةنسلا ةّيلهاجلا ءاليإ ناك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 31< ٠١

 . ءاليإب سيلف رهشأ ةَعَبرأ نم َلَقَأ ناك نإف ؛ ll هللا تَقَوَق ؛ , نيتنسلاو

 . يقهْيبلا هَجَرْخَأ

 ةئسلا ةّيلهاجلا ءاليإ ناك : لاق اًمهنع هللا يضر ا نبا نعو)

 س اقا اك نإف ؛ ا نيتنسلاو

 تناك : يعفاشلا لاقو « هنع ًاضيأ يناربطلا هجرخأو : (يَقُهْيبلا هَجرْخَأ .ء اليإب



 سابع نبا ثيدح ١07 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب - a ١ تاكو ١٠٠١
 س ل ا ا ا ل ل ل ا مب بج سمسم ١ سس

 راهظلاو قالطلا نوقلطي اوناك : ظفل ىفو « ءايشأ ةثالثب فلحت ةيلهاجلا يف برعلا

 ةقرفلا عاقيإ نم ةيلهاجلا هيلع ناك امع راهظلاو ءاليإلا ىلاعت لقنف ؛ ءاليإلاو

 ىلع قالطلا مكح ىقبو « عرشلا يف امهمكح هيلع رقتسا ام ىلإ « ةجوزلا ىلع

 . هيلع ناک ام

 . رهشأ ةعبرأ ءاليإلا هب دقعني ام لقأ نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 رش نب رهاظ الجر نأ : هنع هللا يضر سابع نبا نعو - ۷ ٠

 : َلاَق ؟َرَمَكأ ْنَأ لبق اَهْيَلَع تعفو ينإ : لاقف هدي يبنلا یاد اهيل عفو
 م .N هب هللا َكَرَمَأ ام لَعفَت ىتتح « اهبرقت

 : هيف دازو ٠ سابع نا نع رح هجو نمر ءار  ُهَلاَسْرإ ُيِئاَسّنا حجرو
 . دعت الو ءرفك»

 اهو مث هنأرما نم هَ الجر نأ هنع هللا يضر سابع نبا نَعَو)

 رقت الق» : َلاَق رك نأ لبق اَهيلَع تْعَقَو ين لاقف نل يبتلا یتأف

 N O ا (هب هللا َكَرَمَأ ام لَعفَ ىتتنح

 فک: بن دارو سابع نبل نع را جو مُر ار لاس ياشلا

 . (« دعت الو

 نم هنايتإ نأ ٠ نم هانررق امك < هلاسرإ رضي ل ثيدحلاو ءراهظلا باب نم اله

 . ةوق هديزي لب ؛ ةلع نوكي ال ةلوصوم قيرطو ةلسرم قيرط
 . يمأ رهظك يلع تنأ : هتأرمال لجرلا لوق هنأل ؛ رهظلا نم قتشم : راهظلاو

 . هركذ نجهتسي امع رهظلاب اونكو , هظفل نم همسا ذخأف



 سابع نبا ثيدح ١1 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ | ةعجرلا باتك ٠
 بہ يب بيب ببسي وجو اك اكس سل ب ب ب بسس ل سا سس ل سس سا سل سم

 ني ءاملعلا عمجأ دقو  تامرحلا مأ اهنأل ؛ مألا ىلإ هفاضأو

 [7 : ةلداجما] «اروزو لوقلا نم اركنم نولوقيل مهنإو# : ىلاعت لاق امك « هلعاف

 . ىتأيف هعاقيإ دعب همكح امأو

 يف هيف اوفلتخا مث ‹ مألا رهظب ةجوزلا هيبشتب عقي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 ظ : لئاسم

 اراهظ نوكي هنأ ىلإ رثكألا بهذف ؛ هريغ اهنم وضعب اههبش اذإ : ىلوألا
 نأ تفرع دقو « هيلإ رظنلا مرحي وضعب اههبش اذإ ًاراهظ نوكي : ليقو « ًاضيأ
 رهط ىف الإ دب ول يتلا

 تلاقف ؛ مراحلا نم مألا ريغب اههبش اذإ اميف ًاضيأ اوفلتخا مهنأ : ةيناثلا

 كلام مهنم نورخآ بهذو « مألا يف درو صنلا نأل ؛ ًاراهظ نوكي ال : ةيوداهلا

 . عاضرلا نم مرحمب اههبش ولو « ًاراهظ نوكي هنأ ىلإ ةفينح وبأو يعفاشلاو
 . مألا ىف هتوبثك مراحا يف تباث وهو « دبؤملا ميرحتلا ةلعلا نإف ؛ سايقلا مهليلدو

 . ةيبنجألاك ميرحتلا دبؤم هب هبشملا نكي مل نإو , دقعني هنإ : دمحأو كلام لاقو

 . مألا يف الإ دري مل صنلا نأ ىفخي الو « ةميهبلا يف ىّتح : دمحأ لاق لب

 ىلع ًاليلد ضهتني الو « ىنعملا ةظحالمو سايقلابف اهريغ قاحلإ نم ركذ امو
 . مكحلا

 مومعل ؛ معن : ليقف ؟رفاكلا نم راهظلا دقعني له ًاضيأ اوفلتخا مهنأ : ةثلاثلا

 حصت ال ىهو « ةرافكلا همزاول نم نأل ؛ هنم دقعني ال : ليقو « ةيآلا يف باطخلا



 سابع نبا ثيدح ۱٠۲۷ ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا اتك ٠

 N ماعطإلا وأ « قتعلاب رفكي : لاق هنم دقعني : لاق نمو « رفاكلا نم

 . هقح ىف هرذعتل

 ةبرق الو « ةبرق اناك « ةرافكلا لجأل العف اذإ ماعطإلاو قتعلا نأب بيجأو

 .رفاكل

 ةيوداهلا تبهذف ؛ ةكولمملا ةمألا نم راهظلا يف ًاضيأ اوفلتخا مهنأ : ةعبارلا

 «مهئاسن نم# : ىلاعت هلوق نأل ؛ اهنم راهظلا حصي ال هنأ : ةيعفاشلاو ةيفنحلاو

 ريغ اهنأ ىلع ءاليإلا يف قافتالل ؛ ةغللا فرع ىف ةكولمملا لوانتي ال « [؟ : ةلداجا]

 . قالطلا ىلع ًاسايقو « ءاسنلا مومع ىف ةلخاد

 . ءاسنلا ظفل مومعل ؛ ةمألا نم حصي هنأ ىلإ هريغو كلام بهذو

 فصن الإ بجت ال : ليقف « ةرافكلا يف اهنم هتحصب نولئاقلا فلتخا هنأ الإ

 . هدنع قالطلا ىلع كلذ ساق هنأكف ؛ ةرافكلا

 لبق اهنم رهاظ يتلا ةجوزلا ءطو مرحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا : ةسماخلا

 ولف « ٣[ : ةطاجلا] (اسامتي نأ لبق نم : ىلاعت هلوقل ؛ هيلع عمجم وهو « ريفكتلا

 كرمأ ام لعفت ىتح» : لب هلوقل ؛ فعاضتي الو « ريفكتلا طقسي مل « ئطو

 لبق عماجي رهاظملا نع ءاهقفلا نم ةرشع تلأس :رانيد نب تلصلا لاق « «هللا

 . ةعبرألا ءاهقفلا لوق وهو « ةدحاو ةرافك : اولاقف ؟ريفكتلا

 ةيئاغلاو « دوعلا هب نرتقا يذلا راهظلل امهادحإ : نيترافك هيلع نأ : رمع نبا نعو

 . هفعض ىفخي الو « راهن ناضمر ىف ءطولاك مرحلا ءطولل



 رخص نب ةملس ثيدح 67 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب - ١ ةعجرلا ياتك ٠

 لبق هنإف ؛ اهتقو تاف هنأل ؛ ةرافكلا طقست اهنأ : ريبج نباو يرهزلا نعو

 ةمذلا ىف تباثلا طقسي ال ءادألا تقو تاوف نأب بيجأو « تاف دقو « سيسملا

 . تادابعلا نم اهريغو ةالصلاك

 ؛ يرحتلا يف سيسملا مكح اهمكح : ليقف« تامدقملا ميرحت يف فلتخاو

 لمشي الف ؛ هدحو ءطولا وه سيسملا نأل ؛ تامدقملا مرحت ال : لقألا نعو

 اه الإ تافذقلا

 هل لحي : يعازوألا نعو « زاجماو ةقيقحلا نيب عمج هنأل ؛ اداري نأ حصي الو

 داردلا قوف اب عاتمتساالا

 تفخف « ُناَضَمَر لخد : لاق هنع هللا يضر رخص نب ةّملَس نعو 4

 O e ا

 نم الإ فنضأ يذلا تا لهو : تلق , «نيعباَتتُم نيَرهش مصف) : لاق

 ةعئرألاو ا ا (انیکسم نيتس رمت نم اقْرَع معطأ» : لاق !؟مايّصلا
 رم

 ر

 . دوراجلا باو ةميَرح نبا هححصو , ىئاسنلا الإ م 7

 ةدحوملا حتفب ؛ ىضايبلا وه : (هنع هللا يضر رخص نب ةملس نعو)

 3 نيئاكبلا دحأ ناك < ىجرزح يراصنأ ؛ ةمحعم داضو ةيتحتلا ةانثملا فيفحتو

 ينعي ؛ هثيدح حصي ال : يراخبلا لاق « بيسملا نباو راسي نب ناميلس هنع ىور
 ىفو : (ىتأرما بيصأ نأ تفخف « ناضمر لخد : لاق) راهظلا ىف يذلا اذه
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 رخص نب ةملس ثيدح ٠6 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب - ١ ةعجرلا باتك ٠

 ترهاظف) يريغ بيصي ال ام ءاسنلا نم بيصأ أرما تنك ينإ : لاق «داشرإلا»

 : قلك هللا لوسر يل لاقف , اهيلع تعقوف « ةليل اهنم ءيش يل فشكناف « اهنم
r 

 ؛ (نْيَعِباتتُم نيرهش مصف» : لاق « يتبقر الإ كلمأ ام : تلقف « (ةَّبِقَر ْرَُرَح»

 رمت نم اَقْرَع معطأ» : لاق !؟مايصلا نم الإ تبصأ يذلا تبصأ لهو : تلق

 ةميزخ نبا هححصو « يئاسنلا الإ ةعبرألاو دمحأ هجرخأ . ءانيكتيس نيني

 . (دوراجلا نباو

 مل ناميلس نأل ؛ ةملسو راسي نب ناميلس نيب عاطقنالاب قحلا دبع هلعأ دقو

 . يراخبلا نع يذمرتلا كلذ ىكح ؛ ةملس كردي

 : لئاسم ثيدحلا يفو

 بيترتلار « ةرافكلا لاصخ بيت رت نم ةيآلا هيلع تلد ام ىلع لد هنأ : ىلوألا

 اا

 ؛ ناجإلاب ديقت ملو ءًاضيأ ثيدحلا فو ء ةيآلا يف ةبقرلا تقلطأ اهنأ : ةيناثلا

 . لتقلا ةيأ يف هب تديق امك

 ىلإ امهريغو ةفينح وبأو ىلع نب ديز بهذف ؛ كلذ ىف ءاملعلا فلتخاف

 فالتخال ؛ لتقلا ةيآ يف ام ديقت ال : اولاقو « ةيمذ ةبقر ئزجت اهنأو , دييقتلا مدع

 نإف ؛ ةلعلا يف كارتشالا مدعل ؛ سايقلا رابتعا مدع ىلإ يرشخمزلا راشأ دقو

 لاخدإ هترافك ناك « توملا ىلإ ةايحلا ةفص نم ةنمؤم ةبقر جرخأ امل هنأ ةبسانملا

 . ةبقرلا توم نع هجارخإو « ةيرحلا ةايح يف ةنمؤم ةبقر
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 رخص نب ةملس ثيدح 67 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا ياتك ٠

 يضتقي يذلا توملا هبشأف ؛ كولمملا نع فرصتلا بلس يضتقي قرلا نإف

 ءايحإلا هبشأف ؛ فرصتلا تابثإ هقاتعإ يف ناكف « تيملا نع فرصتلا بلس

 . يحلل فرصتلا تابثإ يضتقي يذلا

 . ةرفاك ةبقر قاتعإ ئزجي ال هنأ ىلإ يعفاشلاو كلامو ةيوداهلا تبهذو

 . ببسلا فلتخا نإو « لتقلا ةيآ تديق امك راهظلا ةيآ ديقت : اولاقو

 لئاسلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هءاج امل هنإف ؛ ةنسلا كلذ تديأ دقو : اولاق

 : ةيراجلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لأس « هيلع تناك ةبقر قتع يف هيتفتسي
 : لاق هللا لوسر تنأ : تلاقف «؟انأ نم» : لاقف ءامسلا ىف : تلاقف «؟هللا نيأ»

 . هريغو "'يراخبلا هجرخأ . 0 اهنإف ؛ اهقتعأف»

 نع هلاؤس مدعو « ناميإلا نع اهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلاؤسف :اولاق

 هنأل ؛ ببس نع قتعت ةبقر لك يف ناميإلا رابتعا ىلع لاد « اهببسو ةرافكلا ةفص
 امك ..لاقملا يف مومعلا ةلزنم لزني لامتحالا مايق عم لاصفتسالا كرت نأ ررقت دق

 ظ . ررقت دق

 ناك « نيفلاخلا نم هعم نم اهب لاق نإف ؛ ةدعاقلا هذهب لئاق يعفاشلا : تلق

 لمحي ال هنأ لوصألا يف اوررق مهنأل ؛ باتكلا ال ةنسلا وه دييقتلا ىلع ليلدلا

 دنع ةريره ىبأ ثيدح يف عقو هنكلو ؛ ببسلا داحتا عم الإ ديقملا ىلع قلطملا

 : هظفل ام دواد یا

 مقرب ملسم يف وه لب « يراخبلا يف سيل ثيدحلا نأ قحلاو ! هللا همحر فلؤملا لاق اذك )١(
 . (رشانلا) . )٥۳۷(
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 رخص نب ةملس ثيدح _ ۸ ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔۱ ةعجرلا ياتك ٠

 . هرخآ ىلإ ثيدحلا . .: ةنمؤم ةبقر ىلع نإ !هللا لوسر اي : لاقف

 ثيدحلا يف ليلد الف ؛ ذئنيحو « حيحص ثيدحلا اذه : يبهذلا نيدلا زع لاق ظ

 ةبقر هيلع : لاق لئاسلا نأل الإ ناميإلا نع اهلأسي مل غي هنإف ؛ ركذ ام ىلع

 . ةنمؤم

 : دوادو ةيوداهلا تلاقف ؛ بيع يأب ةبيعملا ةبقرلا يف ءاملعلا فلتخا : ةثلاثلا

 اهل ةبقرلا مسا لوانتل ؛ ةبيعملا ئزجت

 عماجب ؛ اياحضلاو ايادهلا ىلع ًاسايق ؛ ةبيعملا ءازجإ مدع ىلإ نورخآ بهذو

 . هللا ىلإ برقتلا

 تصقن نإو « تأزجأ « روعألاك ةعفنملا ةلماك تناك نإ : لاقف ىعفاشلا لصفو

 قتعلا ذإ ؛ ىمعألاو عطقألاك ًارهاظ ًاناصقن اهصقني كلذ ناك اذإ زيت مل« هعفانم
 . تصقن دقو « ةعفنملا كيلم

 . هيلع ةلدألا مايق ٌرعيو , اهدادعت لوطي بيعلا يف ليصافت ةيفنحللو

 ‹ عباتتلا بوجو ىلع لاد , «نيعباتتم نيرهش مصف» : غلي هلوق نأ : ةعبارلا

 ؛ فنأتسا « امهيف سم ولف ؛ سيما لبق نوكت نأ تطرشو « ةيآلا تلد هيلعو

 ادن ًاراهن اهئطو اذإ عامجإ وهو

 بهذو « ةيآالل ؛ ان ولو « نيرخأو ةفينح يبأو ةيوداهلا دنع اليل اذكو

 ee داسفإ يهنلا ةلع نأل ؛زوجيو رضي ال هنأ ىلإ فسوي وبأو يعفاشلا

 . ةّماع ةيآلا نأب بيجأو ‹ ليللا ءطوب داسفإ

 هنأل ؛ رضي ال : فسوي يبأو يعفاشلا دنعف ؛ ًايسان راھ 57 اذإ اوفلتخاو
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 رخص نب ةملس ثيدح ٠١١174 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا ںاتک ٠

 ؛ ًادماع ئطو اذإ امك « فنأتسي لب : ةفينح وبأو ةيوداهلا تلاقو « موصلا دسفي مل

 ظ . ةيآلا مومعل

 ىلع اهلك لاوحألل ليلدلا مومع لد لب ؛ موصلا داسفإ ةلعلا تسيلو : اولاق
 . سيسملا لبق اهعوقوب الإ « ةرافكلا متت ال اهنأ

 مث « سويأم رذع همايص ءانثأ يف هل ضرع اذإ اميف ًاضيأ اوفلتخا : ةسماخلا

 هنإ : دمحأو كلام و ةيوداهلا تلاقف ؟فنأتسي وأ « هموص ىلع ىنبي له ؛ لاز

 . هرايتخا ريغب هقرف هنأل ؛ هموص ىلع ىنبي

 . قيرفتلا هرايتخال ؛ فنأتسي لب : يعفاشلا يلوق دحأ وهو « ةفينح وبأ لاقو

 . راتخلا ريغك هريص رذعلا نأب بيجأو

 ءاجر نأل ؛ ينبي ال : ليقو « ًاضيأ ينبي : ليقف « ًاًوجرم رذعلا ناك اذإ امأو

 . هل رايتخا ال رذعلا عم هنأب بيجأو « راتخلاك هريص رذعلا لاوز

 لوق ىلع « (مصف» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق بيترت نأ : ةسداسلا

 ىلإ لقتني ال هنأ نم ؛ ةيآلا هب تضق اب ىضقي « يتبقر الإ كلمأ ام : لئاسلا

 اا تد ایا هنأ اكل تقشر نق و نقرا ةاذجو مدعل الإ موصل
 . موصلا هنم حصي اال هنإف

 متسق الهف ؛ هيلإ جاتحي ناك اذإ « ءاملا دجاول مميتلا حص دق هنإ : ليق نإف

 اغا

 ءاملا ىلإ جايتحالا نأكف ؛رذعلا عم عرش دق مميتلا نأل ؛ ساقي ال : تلق

 . رذعل ناك



 رخص نب ةملس ثيدح ٠١7 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا ياتك ٠

 ىلإ لودعلا هعم هل نوكي ًأرذع عامجلا ىلإ قبشلا لعجي لهف : ليق نإف
 ؟موصلل عيطتسم ريغ قبشلا بحاص دعيو « ماعطإلا

 : مايصلاب ريفكتلا نع راذتعالا يف هلوقو « ةملس ثيدح رهاظ وه : تلق

 هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرارقإو ؟مايصلا نم الإ تبصأ يذلا تبصأ لهو

 1 ماعطإلا ىلإ هعم لدعي رذع هنأ ىلع لدي < «معطأ» : هلوقو « هرذع ىلع ملسو

 ناک ماهم نقم ماعطإ يف حيرص يوبنلاو ينآرقلا صنلا نأ : ةعباسلا

 . نيكسم ماعطإ نيرهشلا نم موي لك نع لعج
 ماعطإ يفكي وأ « ًائيكسم نيتس ماعطإ نم دب ال له : ءاملعلا فلتخاو

 ؛ لوألا ىلإ ىعفاشلاو دمحأو كلامو ةيوداهلا تبهذف ؟اموي نيكس داو نيكسم

 ۰ ةا هاش

 هنأو يناثلا ىلإ - رصانلاو « ىلع نب ديز ىلوق 50 ةيفنحلا تبهذو

 . ًانيكسم نيتس ماعطإ ردقب دحاو نم رثكأ وأ « ًاموي نيتس دحاو ماعطإ يفكي

 رهاظ نأب بيجأو ؛ هيلإ عفدلا لبقك قحتسم يناثلا مويلا يف هنأل : اولاق
 نادل نک اسلا ریا ةيآلا

 . نيذه نيلوقلاك لاوقأ ةثالث دمحأ نع ىوريو

 ةداعإ أزجأ الإو « هيلإ فرصلا زجي مل« نيكسملا ريغ دجو نإ : ثلاثلاو
 حلا فا

 ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذف ؛ نيكسم لكل ماعطإلا ردق ىف فلتخا : ةنماثلا

 . رب نم عاص فصن وأ «ريعش وأ « ةرذ وأ « رت نم اعاص نوتس بجاولا نأ ىلإ

 ها:



 رخص نب ةملس ثيدح _ ۸ ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا بناتك ٠

 «_ عاصلا عبر ٌدملاو دم نيكسم لكل بجاولا نأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 قولو ام نفسك نم افرع معطأ» : بابلا ثيدح يف هلوقب لدتساو

 . ةملس ثيدح ىف تاياورلا رثكأ هنألو ءرمت نم ًاعاص رشع ةسمخ ذخأي لتكم

 بحاص ىلإ بهذا» : قازرلا دبع ةياور يف درو هنأب نولوألا لدتساو « اذه

 نيتس اقسو اهنم كنع معطأف « كيلإ اهعفديلف هل لقف « قيرز ينب ةقدص
 معطأف» : يذمرتلاو دواد يبأل ةياور يفو « ًاعاص نوتس : قسولاو : اولاق (ًانيكسم

 . ًاعاص نوتس هنأ : قرعلا ريسفت يف ءاجو « «ًانيكسم نيتس رمت نم اقسو

 : دواد وبأ لاق ؛ ًاعاص نيثالث عسي لتكم قرعلا نأ : دواد يبأل ةياور يفو

 تبرطضاو « لاوقأ ةثالث ىلع قرعلا ريسفت ىف فلتخا الو . نيثيدحلا حصأ اذهو

 . ةرثكلاب حيجرتلا ىلإ يعفاشلا حنج ؛ هيف تاياورلا

 . اعاض رقع مح كاداؤرلا رثكأو

 ذختيف ؛ صوخلا نم يتلا ةفيفسلا : قرعلا : «ننسلا ملاعم» ىف يباطخلا لاقو

 عسي : دواد يبأل ةياور يفو « ًاعاص نوتس هنأ هريسفت ءاجو : لاق ؛ لتاكملا اهنم

 قرعلا نأ ركذف ؛ ًاعاص رشع ةسمخ عسي : ةملس ةياور يفو « ًاعاص نيثالث

 . قيضلاو ةعسلا يف فلتخي

 . ًاعاص رشع ةسمخلا ةياور ىلإ يعفاشلا بهذف : لاق

 . حيجرتلا هجو وهو ؛ دئازلا نع ةمذلا ةءارب لصألا نأ « هلوق ديؤي : تلق

 ؛ زجعلاب اهعاونأ عيمج طقست ال ةرافكلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : ةعساتلا

 فالك ھر
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 رخص نب ةملس ثيدح 66 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ۔ ۱ ةعجرلا بناتك ٠١

 يف امل ؛ زجعلاب اهطوقس مدع ىلإ دمحأ نع نيتياورلا دحأو يعفاشلا بهذف

 سوأ يجوز ينم رهاظ : تلاق ةبلعث نب كلام تدب ةليوخ نع دواد يبأ ثيدح

 ىش اسر كر هيلع دا: للم نا :لوسر اهل لاق ذأ ىلإ + فاصلا نا

 ريبك خيش هنإ : تلاق ‹ «نيعباتتم نيرهش .موصي» : لاق , دجي ال : تلاق « «ةبقر

 ءيش نم هدنع ام : تلاق « «انيكسم نيتس معطي» : لاق « مايص نم هب ام

 زجعلاب هنع طقسي ناك ولف . ثيدحلا « «قرعب هنيعأس ينإف» : لاق « هب قدصتي

 . هدنع نم هنعي ملو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنابأل

 تابجاولا طقست امك « زجعلاب اهطوقس ىلإ ةفئاطو « ةياور يف دمحأ بهذو

 0 ا اع راد جلا

 نم اهريغ ال ؛ اهنع زجعلاب ناضمر ىف ءطولا ةرافك طقست اهنإ : ليقو

 . تارافكلا

 ‹ هلايعو وه ةرافكلا لكأي نأ ناضمر راهن يف عماجملا رمأ بي ي : اولاق

 . هترافكل ًافرصم نوكي ال لجرلاو

 اهقرصي نأ زاجل : ريغلا هنع رفكو زجع اذإ هنأل ؛ هل تلَح امُنِإ : نولوألا لاقو

 نم اهريغ يف هلو ‹ ناضمر ىف ءطولا ةرافك يف دمحأ بهذم وهو « هيلإ

 ةاكزلا ضبق اذإ مامإلل زوجي هنأ نم ةيوداهلا هتلاق ام ريظن وهو « نالوق تارافكلا

 . هيلإ اهدري نأ« صخش نم

 ؛ قلطملا راهظلاك ديقملا راهظلا نأ ىلع ثيدحلا لد : ىباطخلا لاق : ةرشاعلا -

 . ةدملا كلت ءاضقنا لبق اهباصأ مث « ةدم ىلإ هتأرما نم رهاظ اذإ وهو
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 رخص نب ةملس ثيدح 6 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باب ١ ةعجرلا ںاتكک ٠

 هتأرمال لاق اذإ : ىليل يبأ نباو كلام لاقف ؛ ثنحي ملو « رب اذإ هيف اوفلتخاو

 . اهبرقي مل نإو « ةرافكلا هتمزل « ليللا ىلإ يمأ رهظك يلع تنأ

 ىف ىعفاشلا لعجو . اهبرقي مل اذإ هيلع ءىش ال : ملعلا لهأ رثكأ لاقو

 . راهظب سيل هنأ امهدحأ : نيلوق تقؤملا راهظلا

 قافتال ؛ اذه ةملس ثيدح راهظلا ةيآ لوزن ببس نأ مهوتي دق :ةدئاف

 : تلاق ةبلعث تنب ةليوخ ثيدح نم «داشرإلا» ىف ريثك نبا هركذ ؛ تماصلا

 اريبك اخيش ناكو + هدنع تنك : تلاق . ةلداجا ةروس هللا لزنأ سوأ ىفو هللاو ىف

 ‹ بضغف ءىشب هتعجارف أموي ىلع لخدف : تلاق ‹ رجض دقو « هقلخ ءاس دق

 مث « ةعاس هموق يدان يف سلجف جرخ مث : تلاق « يمأ رهظك يلع تن : لاقف

 ةليوخ سفن ىذلاو الك : تلق : تلاق ٠ ىسفن نع ىنديري وه اذإف ؛ ىلع لخد

 . ثيدحلا . . . امهيف هلوسرو هللا مكحف . تلق ام تلق دقو « ىلإ صلخت ال « هديب

 . روهشم هدائسإو « دواد وبأو دمحأ مامإلا هأور

 : ًاراهظ ناكو « قالطلا عقي مل« قالطلا راهظلا ظفلب دصق اذإ هنأ هنم ذخأو

 : اراهظ كيري قلط ولو < اراهظ: ناك ٠ اقالط:هن ديري. رهاظ ولو: ىعفاشلا لاق

 . ًاقالط ناك

 ء ًاراهظ ناك « قالطلا هب ىنعو « ىمأ رهظك يلع تنأ : لاق اذإ : دمحأ لاقو



 رخص نب ةملس ثيدح 64 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا بابد١ ةعجرلا ياتك ٠

 زجي ملف « خسنف ؛ ةيلهاجلا يف ًاقالط ناك راهظلا نأب ميقلا نبا هللعو . قلطت الو

 . خوسنملا رمألا ىلإ داعي نأ

 راهظلا مكح هيلع ىرجأف « هيلع ناك امل قالطلا هب ىون امنإ سوأف ؛ًاضيأو
 يف ةيانك هلعج يف زجي ملف ؛ همكح يف حيرص هنإف ؛ ًاضيأو . قالطلا نود

 . بجوأ همكحو قحأ هللا ءاضقو ‹ هعرش هللا لطبأ يذلا مكحلا



 ناعّللا باب - ؟

 ناك نإ هيلع هللا ةنعل : ةسماخلا يف جوزلا لوقي هنأل ؛ نعللا نم ذوخأم وه

 . ةنعالملاو ناعتلالاو ناعللا : هيف لاقيو « نيبذاكلا نم

 بجي : نيسحلا ريمألل «ءافشلا» يف لاقف « جوزلا ىلع هبوجو يف فلتخاو

 . اهبرقي مل هنأ ملعو « دلو ةمث ناك اذإ

 « ملعلا وأ « ةأرملا نم انزلاب نظلا ةبلغ عم هنأ : «راصتنالا» و «ىذهلملا» يفو

 . مرحي « نظلا مدع عمو « بجي الو « زوجي

 ! هللا َلوُسَر اَي : َلاَقَف ٌنالُف لاس : لاق ُهْنَع هللا يضَر َرَمُع نبا نع 64

 لك لك ا مي فيك : ةّشحاَف ىلع َُنأَرْما اندَحَأ جَو ْوَل نأ تار
 دعب ناك املف . بحب ْمَلَف ؟كلذ لكم ىلع تكس تكس نإو « میظَع رم

 يف تابالا هلا لاف« هب تل دق نع كأس يذلا ذل: َلاَقَف هاَنأ « كلذ

 ف نوه اًيندلا باذَع نأ وکو ُهَظَعَوَو هيلع نهالَتف ءرونلا ةر ةروس

 اهاَعد مث, اَهْيَلَع تْبذك ام قحلاب كَتَعَب يذلاو « ال : لاق « ةرخآلا باذَع

 للاب أدق ؛ بذاكل ُهّنإ قحاب كعب يذلاو ءال : تلاق « كلذك اهظعوف

 . ملسم هاور . اَمُهَنْبَب قرف مث « ةأرملاب ىّ :ث مث , هللاب تاداهش َعَبْرَأ دهشف

 امك « ينالجعلا روع وه : (ٌنالف لاس : لاق هنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو)

 ىلع هتأرما اندحأ دجو ول نأ تيأرأ ! هللا لوسر اي : لاقف) تاياورلا رثكأ يف

 ىلع تكس . تكس نإو ‹ ميظع رمأب ملكت ‹ ملكت نإ ؟عنصي فيك « ةشحاف

 ه4



 رمع نبا ثيدح 64 ناعللا باب  ؟ ةعجرلا باتك ٠

 : لاقف هاتأ « كلذ دعب ناك املف . هبجي ملف) ميظع رمأ ىلع : يأ : (؟كلذ لثم

 : (رونلا ةروس يف تايآلا هللا لزنأف « هب تيلتبا دق هنع كتلأس يذلا نإ

 تناكو « هتجوزو ةيمأ نب لاله ةصق تايآلا لوزن ببس نأ تاياورلا يف ذ رثكألاو

 ماع اهمكح نأل ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهالت امنإو « ريوع ةصق ىلع ةمّدقتم

 ريكذتلا وه ظعولا ذإ ؛ ريسفت فطع : (ُهَرَكَذَو ُهَظَعَوَو هيلع رهالتف) ةمألل
 : هلوق يف هب دوعوملا : (ةرخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نأ ُهَرَبْخَأَو)

 يذلاو ءال : لاق) [* : رودلا] (ميظع با ذع مهلو ةرخآلاو ايندلا يف اونعل»

 يذلاو ءال : تلاق , كلذك اهظَعوف اهاعد مث ‹ اهّيلَع تئذك ام« قحلاب كعب

 ىت مث. لاب تاداهش عبر َدِهَشَف لُجَرلاب أدَبَق ؛ بذاك ُهنإ ؛ ‹« قحلاب كشعب

 . (ملسم هاور . امُهَنْيَب قرف مث « ةأرملاب

 : لئاسم ثيدحلا ىف

 . اهباعو لئاسملا يي هركف : دواد يبأ دنغ عقوو « هبجي ملف : هلوق : ىلوألا

 . هيلإ لئاسلاب ةجاح ال امع ةلأسملا ديري : يباطخلا لاق

 يحولا لوزن نمز مكح هيف لزني مل اميف لئاسملا تناك : يعفاشلا لاقو ٠

 ال# : ىلاعت لاق امك ‹ تنعتو ةقشم يف مهعقوي ام كلذ يف لزني الئل ؛ ةعونم

 . ٠١١[ :ةدئالا] #ءايشأ نع اولأست

 ؛ مرحي مل ءيش نع لأس نم امرج سانلا مظعأ» حيحصلا ثيدحلا ىفو

 . «هتلأسم لجأ نم مرحف

 : نيهجو ىلع هللا باتك ىف ةلأسملا اندجو دق : يباطخلا لاقو

 مع”



 رمع نبأ ثیدح 48-2 ناعللا باب ۔ ۲ ةعجرلا باتك ٠

 رمأ نم هيلإ ةجاحلا مزلي اميف ميلعتلاو نييبتلا هجو ىلع تناك ام : امهدحأ

 . نيدلا

 . فلكتلاو تنعتلا قيرط ىلع ناك ام : رخآلاو

 : لحنلا] «رك ذلا لهأ اولأساف# : لاقف هنع باجأو هب رمأو لّوألا عونلا حابأف

 [44 :سنوي] #كلبق نم ساتكلا نوأرقي نيذلا لأساف# : لاقو « [۷ : ءايبنألا ۴

 كنولأسيو# ؛ [185 :ةرقبلا] 4ةلهألا نع كنولأسي# : تايآلا يف ىلاعت هباجأو

 حورلا نع كنولأسيو# :رخآلا عونلا يف لاقو اهريغو [۲۲۲ : ةرقبلا] 4 ضيحلا نع

 ناَيأ ةعاسلا نع كنولأسي# : لاقو « [80 : ءرسإلا] 4*يبر رمأ نم حورلا لق

 . [1417 : فارعألا] #اهاسرم

 نع توكسلا عقو اذإف ؛ هوركم وهف هجولا اذه ىلع لاؤسلا نم ناك ام لكف

 . ظيلغتو ةبوقع وهف « باوجلا عقو اذإف ؛ لئاسلل عدرو رجز وه امّنإَف « باوج
 مكحلا سايق وهو « هب أدبي هنأ ىلع لدي ام « لجرلاب أدبف : هلوق يف : ةيناثلا

 . ةيآلا يف ةءادبلا تعقو هبو « مدقيف يعدملا هنأل ؛ يعرشلا

 ؟ال مأ هب ةءادبلا بحت له ؛ فلتخاو . ةنس هميدقت نأ ىلع عامجإلا عقو دقو .

 . (كرهظ يف دح الإو ةنيبلا» : لالهل هي هلوقل ؛ اهبوجو ىلإ ريهامجلا بهذف

 مل رمأل ًاعفاد ناك « ةأرملاب أدب ولف « لجرلا نع دحل ا عفدل ؛ ةءادبلا تناكف
0 
 هه ص

 موزل ىلع ® مل ةيآلا نأل : ةأرملاب ةءادبلا حصت اهنأ ا ةفينح وبأ هدو

 . بيترتلا ىضتقت ال ىهو ؛ واولاب اهيف فطعلا نأل ؛ لجرلل ةءادبلا

o۲۱ 



 رمع نبا ثيدح 64 ناعللا باب - ؟ ةعجرلا باتك - ٠

 وه ا الإ أدبي ال ىلاعت هنإف ؛ بيترتلا ضتقت مل نإو , اهنأب هنع بيجأو

  OPELهلوق لثم وهف « كلذ :

 . افصلاب ةءادبلا بوجو يف « «هب هللا أدب امب أدبن»

 قيرفتب الإ عقت ال امهنيب ةقرفلا نأ ىلع لاد « امهنيب قرف مث : هلوق : ةغلاغلا
 ظ . ناعللا سفنب ال « مكاحل ا

 يف تبث هنأو «ثیدحلا يف ظفللا اذهب نيلدتسم ريشك بهذ اذه ىلإ

 هيلع هللا ىلص يبنلا هرقأو « ناعللا مات دعب ًاثالث اهقلط لجرلا نأب «حيحصلا»

 . كلذ ىلع ملسو هلآو

 . هلحم ريغ ىف هقالط نأ لي نّيبل « ناعللا سفنب عقت ةقرفلا تناك ولو

 ةقرفلا لصحت له ؛ اوفلتخا اغإو « ناعللا سفنب عقت ةقرفلا لب : روهمجلا لاقو

 . هب لصحت : ىعفاشلا لاقف ؟يه نعتلت مل نإو « هناعل مامتب

 هبو « ةيكلاملا دنع روهشملا وهو « امهناعل مامتب الإ لصحت ال : دمحأ لاقو

 . ةيرهاظلا تلاق

 نيب قيرفتلا مكلذ» : يي هلوق نم «ملسم حیحص) ىف ءاج ا اولدتساو

 . «نينعالتم لك

 . «اهيلع كل ليبس ال» : هلوق نع , «مكلذ» : هلوقب كي ربخأ : يبرعلا نبا لاق

 دقف <« . مكحب الإ نوكي ال قارفلا ناك نإف ؛ نينعالتم لك مكح اذكو : لاق

 مكلذ» ا

 . (نينعالتم لك نيب قيرفتلا

o۲ 



 ال ‹ هيف عرشلا مكح نايبو « كلذ راهظإ : هانعم « امهنيب قرف : هلوقو : اولاق

 . امهنيب ةقرفلا اشن هنأ

 هنأبو ‹ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأ نع نكي ملف « اهايإ هقالط امأف : اولاق

 . هراكنإ ىلإ جاتحي الف ؛ اديكأت الإ ناعللاب عقاولا ميرحتلا دزي مل

 . هريغ ًأجوز حكنت نأ دعب اهب جاوزلا هل زاجل « قالطلاب الإ ةقرف ال ناك ول هنأبو

 ىلص هللا لوسر ىضقو : هيفو ؛ ثيدحلا سابع نبا نع دواد وبأ جرخخأ دقو
 نم ناقرفتي امهنأ لجأ نم « توق الو هيلع اهل تيب ال نأ ملسو هلآو هيلع هللا

 . اهنع ىفوتم الو « قالط ريغ

 : لاق نينعالتملا ثيدح يف دعس نب لهس ثيدح نم دواد وبأ جرخأو

 . أدبأ ناعمتجي ال مث « امهنيب قّرفي نأ نينعالتملا يف دعب ةنسلا تضم

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرف : ظفلب يقهيبلا هجرخأو
 . «اديأ تاعمتجي 'ال» : لاقو امهنيب

 . ًادبأ اعمتجي ال نأ نينعالتملا نيب ةنسلا تضم : الاق دوعسم نباو ىلع نعو

 . ًادبأ ناعمتجي الو « امهنيب قّرَفُي : رمع نعو

 ؟نئاب قالط وأ« خسف يه له ؛ ناعللا ةقرف يف ءاملعلا فلتخا : ةعبارلا

 اهنأب نيلدتسم « خسف اهنأ ىلإ مهريغو دمحأو يعفاشلاو ةيوداهلا تبهذف

 ا ناعمتجي ذل ا لا وك اهي تناك دم اه یخو

 . هيف ةيانك الو« قالطلا ىف ًاحيرص سيل ناعللا نألو

0 



 رمع نبا ثيدح 64 ناعللا باب - ةعجرلا باتك ١-

 ؛ ةجوز نم الإ نوكت ال اهنأب الدتسم « نئاب قالط اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 ‹ ةصتخلا حاكنلا ماكحأ نم وه ذإ ؛ قالط يهف ؛ ةصتخلا حاكنلا ماكحأ نم يهف
 . بيعلاب خسفلاك ؛ حاكنلا ريغ ماكحأ نم نوكي دق هنإف ؛ خسفلا فالخب

 مزلي ال هنأ امك « ًاقالط نوكي نأ حاكنلاب هصاصتخا نم مزلي ال هنأب بيجأو
 ظ . اهريغ الو ‹ ةقفن هيف

 لحت له ؛ ناعللا دعب هسفن بذكأ ول اوفلتخا : : ةعبارلا عرف يهو  ةسماخلا

 ؛ بيسملا نب ديعس لوق وهو « عناملا لاوزل ؛ هل لحت : ةفينح وبأ لاقف ؟ةجوزلا هل

 . ناطخلا نم بطاخ هنإف ؛ هسفن بذكأ نإف : لاق هنإف

 . ةدعلا يف تماد ام هيلإ درت : ريبج نبا لاقو

 . «اهيلع كل ليبس ال» : غلي هلوقل ؛ ادبأ هل لحت ال : دمحأو يعفاشلا لاقو

 . هسفن بذكي ملو « نعتلا نمل هلاق قلي هنأب هنع باجي دق : تلق

 ىلص ىبنلا دنع هتأرما فذق هنأ ةيمأ نب لاله ناعل ثيذح ىف : ةسداسلا

 ع دواد يبأ دنع ثيدحلا . . . ءامحس نب كيرشب ملسو هلآو هيلع هللا

 مث , هنيعب لجرب هتأرما فذق اذإ جوزلا نأ هقفلا نم هيف : يباطخلا لاق

 ءاعبت هب فوذقملا هركذ ريدقتلا يف ريصيف « دحلا هنع طقسي ناعللا نإف « انعالت

 : ةيمأ نب لالهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ كلذو « همكح ربتعي الو

 . دحلاب لالهل ضرعتي مل« انعالت املف . «كرهظ يف "دح وأ « ةنّيبلا»

 نأ ملعف « هنع افع ءامحس نب كيرش نأ رابخألا نم ءيش يف ىوري الو

23 



 رمع نبا ثيدح 0 ۰ ناعللا باب  ؟ ةعجرلا باتك ٠

 رك ىلإ طعمه كادر ناغللاب هع طق فا سوار ناك عقلا دخلا
 ‹ فذقلاب هل دصقلا ىلع هسفن لمحي ملف « هسفن نع ررضلا ةلازإل ؛ هب اهفذقي

 هلع وغلا ناغفإو

 . هب اهفذق نم نييعت يف ةرورض ال هنأ ىفخي الو : تلق

 ؛ ناعللا ىف هامسو لجرلا ركذ اذإ هنع دحلا طقسي اغإ : ىعفاشلا لاقو : لاق

NTظ  
 . هب هتبلاطم لجرللو « هل مزال دحلا : ةفينح وبأ لاقو

 . ىهتنا . ةجوزلل نعاليو « لجرلل دحي : كلام لاقو

 قح هنأل ؛ فذقلاب دحلا طوقس ىلع لاله ثيدح ىف ليلد الو : تلق

 دق : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هل لوقي ىّبح « هب بلاط هنأ دري ملو « فوذقملل

 . مكحلا نيبتيف « فذاقلا دحي د وأ « ناعللاب طقس

 جوزلا نع دحلا عفدل ؛ عرش اغنإ ناعللاو « فذاقلا ىلع دحلا توبث لصألاو

 . ةجوزلاو

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لور نأ : هلع هللا يضر رمع نبا نعو ۳۰ ٠

 ليس ال « بذاك اًمُكدَحَأ ؛ هللا ىلع اًمُكْباَسِح١ نيَمعالَُملل لاق ملسو

 وهف « اَهْيلَع تقدص تنك نإ : لاق ؟يلام « هللا لور اي لاق . «اهْيلَع كل

 . «اهنم كل ُدَعَبَأ كاذق يلا

0 

 ر

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ممع نبا نعو)

 00ه



 سنأ ثيدح ١ ناعللا باب - ۲ ةعجرلا ںاتک ٠

 اذإف :(بذاك امك دحأ) هلؤقب هنّيب : (هللا ىلع امكُباسح» : نينعالتملل لاق
 ةنابإ وه : («اهيلع كل ليبسال) ) هئازجل يلوتملا وه 00 ابذاک امهدحأ ناك

 يذلا قادصلا هب ديري : (؟يلام « هللا لوسر اي: لار تاس امك اهي نو

 ءاهجّرف نم َتلَلْحَتْسا اب وهف :اهْيلَع تقدص تنك نإ : لاق) اهيلإ هملس

 . (هيلع قفتم . «اهنم كَل ُدَعْبَأ كاذف , اهّيَلَع تْبذك تنك نإو

 سفن يف بذاك امهدحأ نأو  امهنيب قارفلا نم فلس ام دافأ ثيدحلا

 نإ هنأل ؛ قادصلا نم هملس ام ءيشب عري ال ْنَأو « هللا ىلع هباسحو ءرمألا
 ءابذاك ناك نإو ء اهنم لحتسا ا لاملا تقحتسا دقف « فذقلا ىف اقداص ناك

 اهيلع بذكلاب اهمضه هنأل ؛ دعبأ هيلإ هعوجرو « كلذب ًاضيأ هتقحتسا دقف
 ع يدع

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر سّنأ نعو - ۳١ ٠

 هب ْتءاَج نإو « اَهجْوَرل َوُهَف ًاطبَس ضبا هب تءاَج نإف ؛ اهورصبأ» : مُلسو

 . هيلع قف. هب اَهاَمَر يذّلل َوُهَف  ادْعَج لحكأ

 a ياا لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 ءابلا رسكو ةلمهملا نيسلا حتفب ! : (اطبس ضَْيْبَأ هب تءاج نإف ؛ اًهوُرِصْبَأ»

 نإو , اهجْؤَرل َوهف) لاجرلا نم قلخلا امالا وهو ٠ دهم ذات اه دخلا
 اهلك هنافجأ تبانم يذلا وه ؛ فاكلا نوكسو ةزمهلا حتفب : (لَحكأ هب تءاج
 ةلمهملا نيعلا نوكسو ميجلا حتفب : (ادغج) ةقلخ يهو ؛ الحك اهيف نأك « دوس

 . (هيلع قفتم . «هب اَهاَمَر د وهف) ريصقلا لاجرلا نم وهو ؛ ةلمهم لادف

 م”



 سنا ثيدح ١ ناعللا باب ١ ةعجرلا ياتك ٠

 . هوركملا تعنلا ىلع هب تءاجف :.ىرخأ ىف امهلو ..

 لاق هنأ : يئاسنللو امهل ةياور ىفو « تافص ةدع هل تتبث :بث ثيداحألا يفو

 يذلاب ًاهيبش تعضوف « «نيب مهللا» : اهنطب ىف ام تافص درس دعب - لب

 . اهدنع هدجو هنأ اهجوز ركذ

 نأ ىلإ رخؤي لو . لماحلا ةأرملل ناعللا حصي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . ثيدحلا اذهل ؛ روهمجلا بهذ هيلإو « عضت

 ال هنأ : دمحأو ةفينح ىبأ نع ىوريو ؛ دمحمو فسوي وبأو ةيوداهلا تلاقو

 . ىنعم ذئنيح ناعلل نوكي الف « ًاحير نوكي نأ زاوحجل ؛ لمحلا يفنل ناعل

 نظ درجمب ناعل ال هنأ نوديري مهنأكو ؛ صنلا ةلباقم يف يأر اذهو : تلق

 . صنلا ةروص وه يذلا اهعم هنادجول ال « ىبنجألا نم لمحلا

 يف يفنلا ركذي مل نإو , ناعللاب دلولا يفتني هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 . رهاظلا لهأ بهذ اذه ىلإو ؛ نيميلا

 نا لب انتا مچ اا: دنا نیا یہ اا يقم نمو

 . ةأرملا نود دلولا يفنل جوزلا ركذ طرشب الإ

 الو ‹ عضولا دعب ام ىلإ ناعللا رخؤيو « لمح وهو « دلولا يفن حصي هنأو
 . امهيلع ليلد

 هرن ملو ‹ دلولا يفن وج هدنع ناعللا يف عقي مل هنإف ؛ ةيرهاظلا لوق قحلا لب

 هللا ىلص ؛ هرصع ىف امهنم الإ ناعللا نكي ملو .رميوع الو ‹ لاله ثيدح ىف

 . ملسو هلآو هيلع

o۷ 



 سابع نبا ثيدح ۔_ ۲ ناعللا بابد؟ ةعجرلا باتك- ٠١

 عفان نع كلام جرخأ دقو « ثيداحألا هذه يف تبث دقف ؛ لماحلا ناعل امأو

 , هتأرماو لجر نيب نعال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : رمع نبا نع

 . ةأرملاب دلولا قحلأو « امهنيب قرفف « هدلو نم ىفتناو

 . هدلو نم ىفتنا هنأ ركذو « اهلمح ركنأف « الماح تناكو : لهس ثيدح ىفو

 . هسفن ءاقلت نم لجرلا هلعف هنأل ؛ دلولا يفن طارتشا ىلع لدي ال هنكلو -

 مث « ًالماح اهنعال نإف ؛ هيلع ناعللاو لمحلا يفن ت حصي ال: ةفينح وبأ لاقو
 نيب الإ نوكي ال ناعللا نأل ؛ E يلا نع ا نو بلا دال تا

 ظ . اهلمح لاح ىف امهناعلب تناب دق هذهو « نيجوزلا

 يفو « بابلا يدع يف تباثلا صنلا ةلباقم يف 5 اذه نأب ناجيو

 اناج تنا هيف هلوق نأ نّيب دق يراخبلا ناك نإو ء اذه رمع نبا ثيدح

 . حيرص حيحص بابلا ثيدح نكل « يرهزلا مالك نم
 جوزلاب دلولا قاحلإ اهاضتقم ناكو « ةفايقلاب لمعلا ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 عناملا ملسو هلآو هيلع هللا یلص نیب هنكل « شارفلل هنأل ؛ هتفص ىلع هب تءاج نإ

 . «نأش e 0 لوقب تاشو ًايفن ةفايقلاب دا

 « ىئاسّنلاَو دؤاد وبا هاور . «ةّبج هج وم اهنإ» : قو بف ىلع ةا دن ب

o۸ 



 دعس نب لهس ثيدح ٠١9 ناعللا باب "  | ةعجرلا اتك ٠

 « يئاسّنلاَو داد وُبأ ُهاَوَر . (ةبجوُم اهنإ» : لاقو « هيف ىلع ةّسماخلا دنع هدي

 ؛ فلحلا عنم ىف ةغلابملا مكاحلا نم عرشي هنأ ىلع ةلالد هيف : (تاقث هلاَجرو

 ريكذتلاب لوقلاب عنم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإف ؛ ًابذاك نوكي نأ ةيشح
 ىلع دحأ دي عضوب رمأ هنأ وري ملو « لعفلاب انهه عنم مث « فلس امك « ظعولاو
 . يعفارلا مالك همهوأ نإو « ةأرملا مف

 . يذاكلا باذعلو ةقرفلل : يأ ؛ «ةبجوملا اهنإ» : هلوقو

 . ةبجاو ةسماخلا ةنعللا نأ ىلع ليلد هيفو

 يف سابع نبا ثيدح نم يقهيبلاو مكاحلا جرخأف ؛ فيلحتلا ةيفيك امأو

 الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحا» : غلي هللا لوسر هل لاق هنأ : ةيمأ نب لاله فيلحت

 : مكاحلا لاق . هلوطب ثيدحلا ؛ تارم عبرأ كلذ لوقي ؛ «قداصل ينإ : وه

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص

 : لاق  نْيَتعالتُملا ةّصق يف  هنع هللا يضر دس نب ٍلّهَس نعو - 7

 هر
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 اعرف امف : لاق  نْيتعالتُملا ةصق يف  هنع هللا يضر دعس نب لهس َنَعَو)
 : اًهُتكَسْمَأ نإ هللا َلوُسَر اي اَهْيَلَع تبذك) لجرلا : يأ : (لاق اَمهنعالت نم
 ےس

 ةاكب هللا لوسر هرمأی نأ لبق اثالث اهقلطف



 سابع نبا ثيدخ 4 ناعللا باب  ؟ ةعجرلا باتك ٠
 سم للا

TEهللا لوسر ىلإ ءاَج الجر نأ : امهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو  

 «٠ «اهبرغ» : اا َلاقف َمَلسو هلآو هيلع هللا ىّلص

 يذمرتلاو واد وأ ةأور «اهب عتمتس افا : لاق « يس اهَعَبمت نأ فاخأ : لاق

 : ظفلب ؛ ؛ ساَبَع نبا نع َرخآ هجو نم يئاسنلا ُهَجَرْخَأَو « تاقث ةلاجرو# رارلاو

 : «اهكسماف» : لاق « اهنع ربص ”سأ ال : لاق « «اًهَقّلَط» : لاق

 ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : («اهُيَرغ» : لاق . سمال دي درت ال يتأرما نإ : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا

 ديري ؛ اهدعبأ : يأ : e يف لاق ؛ ةدحوم ءابو ءارلاو ةمجعملا نيغلاب

 دواد وبأ هاور . «اهب عتمتس ساف) : لاق ‹ يسفن اهعبتت نأ فاخأ : لاق) قالطلا

 . ةحصلا يوونلا هيلع قلطأو : (تاقث هلاجرو « رازبلاو يذمرتلاو

 هللا ىلص يبنلا نع تبثي ال : لاق هنأ دمحأ نع يزوجلا نبا لقن هنكل

 نبا اذهب كسمتف « لصأ هل سيلو <« ءيش بابلا اذه ىف ملسو هلآو هيلع

 !حيحص دانسإب هدروأ هنأ عم «تاعوضوملا» ىف ف هدعو يزوجلا

 « «اهَقّلَط» : لاق : ظفلب ؛ سابع نبا نع رخآ هجو نم يئاسنلا هجرخأو)

 : («اهكسمأف» : لاق« اهنع ربصأ هل : لاق

 : نيلوق ىلع« سمال دي درت ال : هلوق ريسفت ىف ءاملعلا فلتخا

 لوق اذهو ؛ ةشحافلا اهنم ديري نم عنمت ال اهنأو ء روجفلا هانعم نأ : لوألا

 . يباطخلاو يبارعألا نباو يئاسنلاو لالخلاو ديبع يبأ

o۰ 



 ةريره ىبأ ثيدح _ ٥ ناعللا باب ١ ةعجرلا ياتك ٠

 ناك اذإ ءانزلاب تقسف نم قيلطت بجي ال هنأ ىلع ىعفاّرلا هب لدتساو

 . اهتقرافم ىلع ردقي ال لجرلا

 اذهو ؛ هنم ًائيش اهنم بلط ًادحأ عنمت الو ء اهجوز لامب رذبت اهنأ : يناثلاو

 نم ىلع يزوجلا ¿ نبا ركنأو « مالسإلا ء ءاملع نع هلقنو ؛ يعمصألاو دمحأ لوق

SON 

 رهاظ ىلع لكشُي لوألا ىنعملا نأل ؛ ثيدحلاب هبشأ وهو : «ةياهنلا» يف لاق

 ةيآلا ىنعم يف ناك نإو « [؟ :رودلا] (نينمؤملا ىلع كلذ مرحو# : ىلاعت هلوق

 . ةريثك هوجو

 هللا ىلص هنألو , ةيآلل ؛ حصي ال لب ؛ دعبلا نم ةياغ يف لوألا هجولا : تلق

 . حصي ال اذه ىلع هلمحف ؛ اود نوكي نأ لجرلا رمأي ال ملسو هلآو هيلع

 لام نم ناك نإو « نكمن اهعنمف . اهلامب ناك نإ ريذبتلا نأل ؛ ديعب يناثلاو

 نأ ةغللا يف فراعتي مل هنأ ىلع ؛ اهقالطب ٌهَرْمَأ ُبِجوُي الو ء كلذكف « جوزلا

 ةلهس اهنأ دارملا سرقألاف « دوجلا نع ةيانك ؛ سمال دي دري ال نالف : لاقي

 . ةشحافلا ىتأت اهنأ ال ؛ بناجألا نع ةمشحو ٌروفن اهيف سيل « قالخألا

 هب دارأ ولو« ةشحافلا نم دعبلا عم ةباثملا هذهب لاجرلاو ءاسنلا نم ريثكو

 . اهل ًافذاق ناكل . بناجألا نم عاقولا نع اهسفن عنمت ال اهنأ

 كر ف هلل َلوُسَر عمَس هنأ : هنع هللا يضر 0 يبأ نعو 2 ٥

 مهم سئل نم مؤَق ىلع تلح آر ام ۔ نْيتعالتُملا ةّيآ تلر نيح -

 هدو دحج لُجَر اَمْيَآَو ؛ ُهَنَج هللا اهلخذُ ملو ءءيش يف هللا نم ْتَسْيَل

o۲۱ 



 رمع ثيدح ٠١55 ناعللا باب ۲ ةعجرلا اتك ٠١

 . «نيرخآلاو َنيِلَّوألا سوؤُر ىلَع ُهَحَضْفَو « ُهْنَع هللا بَجَتْحا « هيلإ ٌرظْنَي وهو

 . نابح نبا وو هام نباو يئاسنلاو دواد وبأ ا

 : ل ا كلور حمس ُهَنَأ : : هنع للا يضر ةريره سا نعو)

 تلق د هم نيل نم موق ىلع تلَخدَأ ارم اّمْئأ» : ۔ نْيتعالتملا ةَيَآ تلر

 رقي وه نل خج لخت تأ هنج هللا اهلخڏُي ملو ءءيش يف هللا نم

 نيلّوألا سوؤر ىلع هَحضْفَو « ُهَنَع هللا بجتحا) هدلو هنأ ملعي : . يأ : : (هْيَلِإ

 . (ناّبح نبا هحّحّصَو « هَجاَم نباو یئاستلاو دواد وُبأ هجرخأ . «نيرخآلاو

 الو « ةريره يبأ نع « يربقملا ديعس نع سنوي نب هللا دبع هب درفت دقو

 . رظن هحيحصت ىفف ؛ ثيدحلا اذهب الإ هللا دبع فرعي

 ! هللا دبع درفتب هفارتعا عم ينطقرادلا ًاضيأ هححصو

 ‹ فيعض ؛ يزوجلا ديزي نب ميهاربإ هيفو « رازبلا دنع رمع نبا نع بابلا يفو
 يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ؛ هوحن رمع نبا نع دهاجم قيرط نم. دمحأ جرخأو

 . حضاو ثيدحلا ىنعمو « عيكو هب درفت : لاقو ؛ عيكو نع هنيبأ نع «دنسملا دئاوز»

e EEE 

 ْنَأ هَل سيلف « نْيع ةَفْرَط هدّلوب َرَقَأ ْنَم : لاق هنع هللا يضر رم نعول
 م

Eم  

 . (فوُقْوَم نَسَح وهو « يَقَعْيَبْلا ةَجَرْخأ . ُهَيفْنَي

 نإو « همزلي هنإ : ديؤملا لاقف ؛ هفني ملو « هب هملع دعب تكس اذإ اميف فلتخاو

o۲ 



 ةريره يبأ ثيدح - ۷ ناعللا باب ۲ ةعجرلا ںاتک ٠

 لطبأ اذإ عيفشلاك كلذو « توكسلاب لطبي قح كلذ نأل ؛ يفنلا هل نأ ملعي مل

 . اهقاقحتساب هملع لبق هتعفش

 لوف ره جلا تبق تبثي ال ذإ ؛ ملع ىتم يفنلا هل نأ ىلإ بلاط وبأ بهذو

 E U ا 1 1 1 1

 .رارف داك قيوكسلا لي رو يرعب

 ام روفلا دحو : 000 02 ويس ع ع لاقو

 ؛ كلذ وحن وأ « هبايث سبل وأ « هتباد جارسإب لغتشا ول امك < افرع ًايخارت دعي مل

 عورفو « يأرلا الإ ليلد اهيلع سيل ريداقت ةلأسملا يف مهلو « افرع ًايخارت دعي مل

 . ليصأ لصأ ريغ ىلع
 نإ 0 لاق الُجَر نأ : هنع هللا يضر ةرْيره يبأ نعو - ۳۷ ٠

 امف» : لاق « معن : لاق « «؟لبإ نم كل له : لاق ؟دَوْسَأ ًامالُغ تدلو يتأرما

 2 لاق مَعَ: لاق « «؟َقَرْوَأ نم اهيف لمه : لات ردح لاق « «؟اًَهُئاَولَأ

 قفتم . «قرع ُهَعَرَن اذه َكَنْبا لَعلف» : لاق ٠ قرع ُهَعَرَن ُهَلَعَل : لاق . ؟كلذ

 هنم ءافتنالا يف هل

 همسا نإ : ينغلا دبع لاق : (الجر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : لاق ؟دوسأ امالغ تدلو يتأرما نإ ! هللا لوسر اي : لاق) ةداتق نب مضمض
 له» : لاق رمح : لاق ‹ «؟اهئاولأ اًمف» : لاق « معن : لاق « «؟لبإ نم كل لَه»

 نسل داوم هنول ىف يذلا وهو ؛  رمحأ ةنزب  فاقلاو ءارلاب : («؟َقَرْوَأ نم اهيف

 دف



 ةريره يبأ ثيدح _ ۷ ناعللا باب ۔ ۲ ةعجرلا باتك ٠

 نيعو يازف نونلاب : (ُهَعَرَن هلعل : لاق . «؟كلذ ىنأف» : لاق « معن : لاق) كلاحب
 . (هيلع قفتم . «قرع ُهَعَرَت اذه َكَنْبا لعلف» : لاق « قرع) هيلإ هبذج : يأ ؛ ةلمهم

 نأب ضرعي) لجرلا : يأ : (وهو) ةريره يبأ نع : يأ : (ملسمل ةياور يفو)
 . (هنم ءافتنالا يف هل صخري ملو : هرخآ يف لاقو « هيفني

 . دلولا يفن ديري هنأك ؛ ةبيرلاب ضيرعت لجرلا نم لوقلا اذه : يباطخلا لاق

 ةلالد نوللاو هبشلا فالخ لعجي ملو « شارفلل دلولا نأب يَ يبنلا مكحف

 لبإلا يف ناولألا فالتحخا نم دجوي امب لثملا هل برضو « اهب مكحلا بجي ظ
 . دحاو اهحاقلو

 اا يفت نم امهم نالا نأ دار نافل تاشإ اذه ىقو
 ظ ظ ظ : لاق مث« دحاو

 . حيرصلا فذقلا يف بجي امنإو « يناكملا يف بجي ال ّدحلا نأ ىلع ليلد هيفو ظ

 بجي اغإو « هيف ٌّدح ال لاؤسلا ةهج ىلع ناك اذإ ضيرعتلا : بلهملا لاقو

 . ةمتاشملاو ةهجاوملا ىلع ناك اذإ ضيرعتلا يف دحل ا

 يبنجألا نأ ؛ ضيرعتلا يف يبنجألاو جوزلا نيب قرفي : رينملا نبا لاقو

 . بسنلا ةنايص ىلإ ةبسنلاب رذعي دق جوزلاو . ةضحم ا ةيذألا دصقي

 . ةبراقتملا ناولألا فالتخاب دلولا يفن زوجي ال هنأ فالح ال : يبطرقلا لاقو

 ضقت ملو « ءطولاب رقأ دق ناك اذإ « داوسلاو ضايبلا يف الو ‹ ةمدألاو ةرمسلاك

 . ءاربتسالا ةدم



 ةريره يبأ ثيدح _ ۷ ناعللا باب ١ ةعجرلا باتك ٠

 ةيعفاشلا دنع تباث فالخلاف الإو ‹ هبهذم يف دارأ هنأك : «حرشلا» يف لاق

 ىلع دلوب اهمهتا نإو « يفنلا زجي مل « انز ةنيرق هيلإ مضني مل نإ وهو ؛ ليصفتب
 . حيحصلا ىلع ىفنلا زاج « هب اهمهتا يذلا لجرلا نول

 .« اهمدع دنع وه اغإ فالخلاو < اط ةنيرقلا عم ىفنلا زوجي ةلبانحلا دنعو

 ةفلاخم درجم وه امنإو «انزلا ةنيرق هعم نأ ركذي مل هنأل ؛ هلمتحي ثيدحلاو

 . نوللا
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 ةمرخم نب روسملا ثيدح 1١78 ... دادحإلاو ةدعلا باب ''  ةعجرلا باتك ٠

 كلذ ريغو « ءاربتسالاو دادحإلاو ةّدعلا باب " 

 ةافو دعب جيوزتلا نع ةأرملا اهب صبرتت ةّدمل مسا : ةلمهملا نيعلا رسكب
 ظ . رهشألا وأ , ءارقألا وأ , ةدالولاب امإ ؛ اهل هقارفو « اهجوز

 : ًاعرشو « عنملا : ةغل وهو ؛ فلأ امهنيب ناتلمهم نالاد اهدعب ءاحلاب ؛ دادحإلاو

 . ةافو نع ةدتعملل ةنيزلاو بيطلا كرت

 ةاَقَو َدْعَب تّسفُن ةّيملثمألا ةَعْيَبس ّنأ : ةَمَرْخَم نب روُسملا نع - ۸
 "تحك اهل نوا حنت ن نتاع ذلك يتلا تءاَجَف لاب اهجؤز
 ةافو دعب تعضو اهنأ : ظفل يفو < «نيحيحصلا» يف ا يراَْبلا هأَوَر

 ترتد اا ىلا الو يرهزلا لاق : ململ ظْفَل يفو هليل نيعبرأب اهجؤز

 . َرْهَطَت ىتح « اًهُجْوَر اهُبرْقي ال هنأ ريغ « اهمد يف يهو

 نبا) ءارف ةحوتفم واوف ةلمهملا نيسلا نوكسو ميملا رسكب : (روسملا نع)
 نأ) هتمجرت تمدقت « ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميملا حتفب : (ةمرخم

 ءاتو ء عبس ريغصت ؛ ةيتحت ةانثمف ةدحوم ءابف ةلمهملا نيسلا مضب : (ةعيبس

 وه : (اهجوز ةافو دعب) ءافلا رسكو نونلا مضب : (تّسفن ةّيملمألا) ثينأتلا
 فالخ اهريدقت يف عقو : (لايلب) عادولا ةجح دعب ةكمب يفوت « ةلوخ نب ديعس

 : 4 يبنلا تءاجف) ابيرق هضعب يتأيو « هركذ ىلإ ةجاح ال ريبك
 يفو « «نيحيحصلا» يف هلصأو « يراخبلا اور تحك اهل ندان سكتت

 ظفل يفو « ةليل نيعبرأب اهجوز ةافو دعب تعضو اهنأ) يراخبلل: (ظفل

 : (اهمد يف يهو جّوزت نأ اسأب ىرأ الو : يرهزلا لاق) روسملا نع : يأ : (ملسمل

o٦ 



 ةمرخم نب روسملا ثيدح ٠١58 .. . دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا اتك ٠

 . (رهطت ىتح « اهجوز اهبرقي ال هنأ ريغ) اهسافن مد : يأ

 عضوب اهتدع يضقنت اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . حكنت نأ هدعب زوجيو « أرشعو رهشأ ةعبرأ اهيلع ضع مل نإو « لمحلا
 نم ءاملعلا ريهامج لوق ثيدحلا هدافأ يذلا اذهف ؛ فالح ةلأسملا ىفو

 نهلجأ لامحألا تالوأو# : ىلاعت هلوق مومعلو « ثيدحلا اذهل ؛ مهريغو ةباحصلا

 نكل ؛ تاقلطملا يف اهلبق ام ناك نإو « ةيآلاو « [4 : قالطلا] *نهلمح نعضي نأ

 . اهمومع صخي ال كلذ

 ةياور» ىف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ام هلصأ ىلع اهمومع ءاقب ديأو

 : لاق «. بعك نب ا هيودرم نباو « «ةراتخما» يف ءايضلاو « «دنسملا

 يه (نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# !هللا لوسر اي : تلق

 . «اهنع ىفوتملاو ًاثالث ةقلطملا يه» : لاق ؟اهنع ىفوتملا مأ ًاثالث ةقلطملا

 هجو نم يبا نع ينطقرادلاو هيودرم نباو متاح يبأ نباو ريرج نبا هجرخأو

 ؟ةمهبم مأ ةكرتشم ةيآلا هذه ! هللا لوسر اي : تلق « ةيآلا هذه تلزن ال : لاق رخآ

 نعصي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# اف «؟ةيأ ةيأ» ی هللا لوسر لاق
 ا

 . «معن» : لاق ؟اهجوز اهنع ىفوتملاو ةقلطملا * نهلمح

 . اذهب هلوق ىلع ةلاد تاياور ةدع هنع هللا يضر دوعسم نبا نع تبثو

 : ةلع لك ىرصقلا ءانسستلا ةروس تحسن : لاق هيودرم نبا هنع جرخأو

 وأ ةقلطم لماح لك لجأ 4 نهلمح نعصي نأ نهلجأ لامحألا تاللوأو#
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 ةمرخم نب روسملا ثيدح - 67 ... دادحإلاو ةدعلا باب ٣ ا تناك 18

 . اهلمح عضت نأ اهجوز اهنع ىفوتم

 ىرصقلا ءاسنلا ةروس تلزن : لاق يردخلا ديعس يبأ نع هيودرم نبا جرخأو

 . نينس عبسب ةرقبلا يف يتلا دعب

 نباو ريرج نباو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ناخيشلا جرخأو

 سابع نباو انأ تنك : لاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع « هيودرم نباو رذنملا
 ةافو دعب تدلو ةأرما يف ينتفأ : لاقف لجر ءاجف ٌهنع هللا يضر ةريره وبأو

 ؟تلحأ ؛ ةليل نيعبرأب اهجوز

 نهلجأ لامحألا تالوأو# : انأ تلق . نيلجألا رخآ دتعت : سابع نبا لاق

 . *نهلمح نعضي نأ

 ترج ةأرما نأ ول تيأرأ : ةملس وبأ لاق « قالطلا يف كلذ : سابع نبا لاق

 . نيلجألا رخآ : نابع نبا لاق ؟اهدع امن هس يلمح

 همالغ سابع نبا لسرأف « ةملس ابأ ينعي « يخأ نبا عم انأ : ةريره وبأ لاق

 ةعيبس جوز لتق : تلاقف ؟ةنس كلذ يف تضمأ ؛ اهلأسي ةملس مأ ىلإ ًابيرك

 لوسر اهحكنأف تبطخف « ةليل نيعبرأب هتوم دعب تعضوف ىلبح يهو ةيملسألا
١ 

 وا ذرا

 هلل < . .٠
Dy oc 
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 ةافو دعب : تلاق اهنأ الإ . ىضم ام لثم  ةعيبس تدلو : تلاقف « اهولأسف

 . لايلب اهجوز



 ةمرخم نب روسملا ثيدح _ ۸ ...دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 يف اهمومع ىلع ةيقاب ةيآلا نأ ىلع ةلاد فلسلا نع تاياور ةدع بابلا يفو

 اهلوزن رخأت عمو « ةميركلا ةيآلا هذهب خوسنم ةرقبلا ةيآ مومع نأو « ددعلا عيمج

 . هيلع اقفتم خسنلا وأ « صيصختلا نوكي نأ يغبني ؛ تاياؤرلا هب تحرص امك

 امإ ؛ نيلجألا رخآب دتعت اهنأ : يلع نع ىوريو مهريغو ةيوداهلا تبهذو

 ترخأت نإ ةروكذملا ةدملاب وأ رشعلاو رهشألا ةعبرألا نع رخأت نإ لمحلا عضو
 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو# : ىلاعت هلوقب نيلدتسم لمحلا عضو نع

 . [554 :ةرقبلا] «ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي

 تالوأو# : هلوقو . هجو نم صوصخو مومع اهيف ةميركلا ةيآلاف : اولاق

 جورخلاو « امهب لمعلاب نيليلدلا نيب عمجف كلذك « [؛ : قالطلا] (نهلجأ لامحألا

 . امهدحأب لمع اذإ ام فالخب « نيقيب ةدهعلا نم

 ىرصقلا ءاسنلا ةيآ نأب نيبم « مكحلا يف صن ةعيبس ثيدح نأب هنع بيجأو

 . راثآلاو ثيداحألا نم هتعمس ام اهثيدح ديأو « اهجوز اهنع ىفوتملل ةلماش

 نب ىلع نأ قدصأ ام : يبعشلا لاقف « هنع هللا يضر ىلع نع ةياورلا امأو

 . نيلجألا رخآ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع : لوقي ناك بلاط يبأ

 , اهسافن مد نم رهطت مل تناك نإو « اهب دقعي هنأ حيرص يرهزلا مالكو ؛ اذه

 . مدلا ءاقب يه ىرخأ ةلع لجأل ؛ اهؤطو مرح نإو

 ءاوس : مهريغو انباحصأ نم ءاملعلا لاق : «ملسم حرش» يف يوونلا لاقو

 اهنإف# غ «اهيضقاتوأ ا ماكاو رفكأ وأ ءااذلو لمحا ناك
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 ةشئاع ثيدح 09 . . . دادحالاو ةدعلا باب ۳ | ةعجرلا ںاتک ٠

 ةيفخ ةروص تناك ءاوس « يمدآ ةقلخ ةروص هيف ناك اذإ « هعضوب ةدعلا يضقنت

 . دحأ لك اهفرعي ةيلج ةروص وأ « اهتفرعمب ءاسنلا صتخت

 وه ؛ لمحلا عضو قالطإ يف بلاغلا نأ لجأ نم هيف ديعلا قيقد نبا فقوتو

 بلاغلا ىلع لمحلاو « ردان وهف ةقلعلاو ةغضملا جورخ اًمأو . قلختملا ماتلا لمحلا
 ظ 0 ىوقأ

 ريب ناس دباب ينال عراب فنصملا لاق

 . ةيفخ الو « ةنيب ةروص اهيف سيل محل

 ققحتي ال ام امأو المح هنوك ققحتي اميف قالطإلا ةيآلاو ثيدحلارهاظو 0
 يضقنت الف نيتي ارا بار رح جا هرج الف اخ هتک
 ف

 تلاق , اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۰۴۳۹

 وثم هتل« تاق ةثاورو جام بأ اور  ضتيح

 وه رمآلاو ؛ ةغيصلا ريغم : (تَرمَأ» : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 « تاقث تارو ھا نبا هاور . ضيح ثالشب دتعت نأ ةريرب) هي يبنلا

 . (لولعم هنکل

 ةدع لعجي نم دنع ةأرملاب ربتعت ةدعلا نأ ىلع ليلد وهو « هديؤي ام درو دقو

 ناك ةريرب جور نأ نم رهظألا لوقلا ىلع جوزلاب ال _ ةرحلا ةذع نود ةكولمملا

 . ًادبع

2 
 ص 8 ص "ع

 رمأ :

E 



 سيق تنب ةمطاف ثيدح ٠١5٠ ...دادحإلاو ةدعلا باب۳٣ ةعجرلا ںاتک ٠

 لل يبتلا نَع سيق تْنب ةّمطاف نع يبعشلا نعو -
 كش ناو يتلا وو يتمالك  اثالت

 يبعشلا هللا دبع نب ليبحرش نب رماع ورمع وبأ وه : (يبعشلا نعو)

 نبا ناك : ةنييع نبا لاق «ريبك هيقف ءردقلا ليلج يعبات « يفوكلا ينادمهلا

 0 . هنامز يف يبعشلاو « هنامز يف سابع

 وهو « موقلا تدهش : لاقف « يزاغم اب ثدحي وهو « يبعشلاب رمع نبا ّرم
 ! ىنم اهب ملعأ

 ‹ ةفوكلاب يبعشلاو « ةنيدملاب بيسملا نبا : ةعبرأ ءاملعلا : يرهزلا لاقو

 . ماشلاب لوحكمو « ةرصبلاب يرصبلا نسحلاو

 تسل : ليقو . يبهذلل «فشاكلا» يف امك رمع ةفالخ يف ىبعشلا دلو

 نع) ةنس نوتسو ناتنثا هلو « ةئامو عبرأ ةنس تامو « نامثع ةفالخ نم تلخ

 « ىنكس اهل سْيِل» :  اثالث ةقلطملا يف قلي يبنلا نع « سيق تنب ةمطاف

 . (ملسم هاور . («ةقفت الو

 ةلأسملا يفو ؛ ىنكس الو « ةقفن اهل سيل ًاثالث ةقلطملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . فالخ

 ةقلطُملا ىف

 دمحأو 3 ىبعشلاو ءاطعو نسحلا و سابع نبا : ثيدحلا هدافأ ام ىلإ بهذ

 لهأ ةفاكو دوادو هباحصأو قاحسإ و ةيمامإلاو مساقلاو - تاياورلا ىدحإ ىف

 . ثيدحلا اذهب نيلدتسم ثيدحلا



 سيق تنب ةمطاف ثيدح ١٠١4٠ ...دادحإلاو ةدعلا باب ٠ ٠ ةعجرلا باتك ٠

 ىلإ مهريغو يروثلا و ةيفنحلاو زيزعلا دبع نب رمعو باطخلا نب رمع بهذو .
 اوقفنأف# : ىلاعت هلوقب لّوألا ىلع نيلدتسم « ىنكسلاو ةقفنلا اهل بجت اهنأ

 يف عامجإلابو « لماحلا يف اذهو « ٦[ :قالطلا] (نهلمح نعضي ىتح نهيلع
 . ةقفنلا اهل بجت اهنأ ىلع ةيعجرلا

 . [1:قالطلا] «متنكس ثيح نم نهونكسأ# : ىلاعت هلوقب يناثلا ىلعو
 هلوقب نيلدتسم « ىنكسلا نود ةقفنلا بوجو ىلإ نورخأو يداهلا بهذو

 . ةيعجرلاك هببسب تسبح اهنألو 14١[ :ةرقبلا] (عاتم تاقلطمللو# : ىلاعت

 كلذ نأ ىلع لدي «متنكس ثيح نم : هلوق نأل ؛ ىنكسلا اهل بجي الو
 . ةيعجرلا قح يف الإ كلذ نوكي الو « طالتخالا يضتقي وهو « جوزلا نوكي ثيح

 اهعم فعضي نعاطمب هيف نعط دق سيق تنب ةمطاف ثيدحو :اولاق
 : نعاطم ةعبرأ اهلصاحو « هب جاجتحالا

 . اهثيدح ىلع اهناعباتي نيلدع نيدهاشب نرتقت 7 ملو « ةأرما يوارلا نوك : لوألا

 . نآرقلا رهاظ فلاخت ةياورلا نأ : يناثلا

 ؛ ىنكسلا يف اهل قح ال هنأ لجأل نكي مل لزنملا نم اهجورخ نأ : ثلاثلا

 . اهناسلب اهجوز لهأ اهئاذيإل لب

 . رمع ةياورب اهتياور ةضراعم : عبارلا

 ؟ءاسنلا نع تتبث ننس نم مكف ٠ حداق ريغ ةأرما يوارلا نوك نأب بيجأو

 . ةباحصلا ديناسأو ريسلا فرع نم كلذ ملعي

o۲ 



 سيق تنب ةمطاف ثيدح ١١4٠ ...دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 تظفحأ يردن ال ؛ ةأرما لوقل انيبن ةنسو انبر اتك كرتن ال : رمع لوق امأو

 ةدع ةصفحو ةشئاع نع لبق دق هنإف الإو ؛ اهظفح ىف هنم ددرت اذهف ؟تيسن مأ

 هكش نوكي الو « ثيدحلاب لمعلا مدع يف هلرذع اهظفح ىف هددرتو « رابخأ

 . هريغ ىلع ةجح

 نم نهوجرخت ال : ىلاعت هلوق وهو « نآرقلل فلاخم هنإ : هلوق امأو
 ضعبل صيصختلا ىلع ثيدحلا لمحب نكمن عمجلا نإف « ١[ : قالطلا] *نهتويب

 . ماعلا دارفأ

 ثيدحلا مولع نم فرع دقو « انيبن ةنسو : هلوق اهب اودارأف « رمع ةياور امأو
 . ًاعوفرم نوكي « اذك ةنسلا نم : ىباحصلا لوق نأ

 ‹ مسقي لعجو « رمع لوق نم ةدايزلا لبنح نب دمحأ ركنأ دق هنأ باوجلاف

 اذه : لاقو !؟اثالث ةقلطملل ىنكسلاو ةقفنلا باجيإ هللا باتك يف نيأو : لوقيو

 . "'ينطقرادلا كلذ لاق ؛ رمع نع حصي ال

 اهل» : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تعمس : رمع ثيدح امأو

 هعمسي مل ميهاربإو . رمع نع يعخنلا ميهاربإ ةياور نم هنإف . «ةقفنلاو ىنكسلا

 . نينسب رمع توم دعب الإ دلوي مل هنإف ؛ رمع نم

 هتيب لهأل اهئاذيإل ناك اهجوز تيب نم ةمطاف جورخ نأب لوقلا امأو

 قحتست تناك ولو « تور يذلا ثيدحلا هديفي امع يبنجأ مالكف  اهناسلب

 )١( اميف  هللادبع ةئبال «دمحأ لئاسم» ىف هلثمو أذكر  !

of 



 ةيطع مأ ثيدح - ١ . . . دادحإلاو ةدعلا باب ٣۳ ةعجرلا باتك ٠

 ٠ اهفكو اهظعولو ؛ اهناسل ةءاذبل ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هطقسأ امل« ىنكسلا

 ' . اهجوز لهأ ةياذإ نع

 ` كيدا تانا اه قطاف قيل ور ىف نعاطملا هه فحم ىق الز
 ٠ . ةمطاف ثيدحب لمعلل ًارصان «يوبنلا يدهلا» يف كلذ يف ميقلا نبا لاطأ دقو

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا َلوُسَر نأ : اهنع هللا يضر َةَيطَع ّمأ نعو ٠66١ ١

 رها عبا جْوَر ىلع الإ ثالث َقْوَف تّيَم ىلع ٌةَرْما ًدحُت ال : لاق ٌمّلسو

 اط سم ألو « لحق الو «بلمع بَ الإ ًاغوُبنصَ بوَ بَ الو ارش

 ملم ظفل اذهو « هيلع قم م « «راقظأ وأ « طف نم َةَذْبُت ؛ تَرُهط اَذإ الإ

 . «طشتقمت الو» : يئاسّنللو « «ْبِضَنْخَ الو» : ةدايزلا نم يئاسنلاو دؤاد يبألو

 , ةلمهملا حتفو نونلا مضب ؛ ةبيسن اهمسا : (اهنع هللا يضر ةيطع مأ نعو)
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ) ثيدحلا بتك ىف ثيداحأ اهل ةيباحص

 ثالث قرف تيم ىلع ةَرا) يمن هنأ ىلع اهمزجو  ةيفن ءال نأ ىلع لادا

 ' (بلطت بوث الإ اغوُبنمَم ًابؤث سبب الو ءأرشعَو رهشأ ةعبزأ جوز ىلع الإ

 دورب اهنأ : «ةياهنلا» يف ¢ هدحوم ءابف ةلمهملا داصلا نوكسو هيلا نيعلا حتفب

 SE a ا وأ ارز ينسون

 e Ee لسا ارز نرسل مار يا ينيب يايا
 : (طْمسق نم) ةعطق : يأ ؛ ةمجعم  لاذف ةدحوملا ءابلا نوكسو نونلا مضب دئ

 : ليقو « بيطلا نم برض هنأ : «ةياهنلا» ىف ؛ ةلمهملا نيسلا نوكسو فاقلا مضب

2 



 ةيطع مأ ثيدح - ٤١ .. . دادحإلاو ةدعلا باب *  ةعجرلا ںاتک ٠

 دواد يبألو « ملسم ظفل اذهو « هيلع قفتم) هريسفت ىتأي : (رافظأ وأ) دوعلا

 ! (طشتمت الو» : يئاسنللو « «بضتختت الو» : ةدايزلا نم يئاسنلاو

 ظ . لئاسم هيف ثيدحلا

 . هريغ وأ بأ نم تيم يأ ىلع« « مايأ ةثالث قوف ةأرملا دادحإ ميرحت : ىلوألا

 . ًارشعو رهشأ ةعبرأ طقف جوزلا ىلعو « هيلع ًاثالث هزاوجو
 هيبأ نع« بيعش نب ورمع ثيدح نم ليسارملا يف دواد وبأ جرخأ هنأ الإ

 اهيبأ ىلع دحت نأ ةأرملل صخر ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هدج نع

 . مايأ ةثالث هاوس نم ىلعو « مايأ ةعبس

 هنأ الإ « ةيطع مأ ثيدح يف يهنلا مومع نم بألل ًاصصخم ناك حص ولف

 . صيصختلا ىلع ىوقي ال لسرم
 دادحإلا اهيلع بجي الف ؛ هموهفمب ةريغصلل جارخإ ؛ «ةأرما» : هلوق يف : ةيناثلا

 بهذ هيلإو « ةثالث نم رثكأ هريغ ىلع دادحإلا نع ىهنت الف ؛ جوزلا ىلع
 . يداهلا و ةيفنحلا

 جرخم جرخ ةأرملا ركذ نأو مومعلا ىف ةلخاد اهنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 ةبجاو ةدعلا نألو ؛ هريغو بيطلا نم اهعنم ىف اهيلو ىلع فيلكتلاو « بلاغلا
 اهتبطخ لحت الو « ةريبكلاك ةريغصلا ىلع

 نإف ؛ ةقلطملا ىلع دادحإ ال هنأ ىلع ليلد « «تيم ىلع» : هلوق ىف : ةثلاثلا .

 el ناك

 يداهلا لوق وهو « اهيلع دادحإ هل هنأ ىلإ روهمجلا ههذف ًانئاب ناك ناو
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 ةيطع مأ ثيدح ١ . . . دادحإلاو ةدعلا باب ٣ ةعجرلا باتك -

 . «تّيم ىلع» : هلوق رهاظل دمحأ نع ةياورو كلامو يعفاشلاو

 « عامجلا ىلإ وعدي ام عطقل ؛ عرش دادحإلا نأ هديؤي هنإف ؛ اموهفم ناك نإو

 . جوزلا ىلإ اهعوجر رذعتل ؛ اهنع ىفوتملا قح يف اذه ناكو

 اي يي ا يبول ءان ةقلطلا امأو

 . ًاثالث ةقلطم :

 بوجو ىلإ هباحصأو ةفينح وبأو ىلع نب ديزو يلع مهنم ؛ نورخآ بهذو

 ع ةدعلا يف ان امهنأل ؛ اهنع ىفوتملا ىلع ًاسايق ؛ ًانئاب ةقلطملا ىلع دادحإلا

 . اهببس ىف اتفلتخاو

 . اليلد رهظأ لوألا لوقلاو « هيعاود تمرحف ؛ حاكنلا مرحت ةدعلا نألو

 هلح ىلع لد امنإو « دادحإلا بوجو ىلع ثيدحلا ىف ةلالد ال هنأ : ةعبارلا

 . تيملا جوزلا ىلع

 ةملس مأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ امل ؛ ءاملعلا رثكأ هبوجو ىلإ بهذو

 نيح ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر يلع لخد : تلاق اهنأ

 . يئاسنلا هاورو « يتأيس « ثيدحلا . . . ًارْبَص ّىلَع تلَعَج دقو , ةملس وبأ يفوت

 هنأ كلام نع يعفاشلا هاور نكلو : لاق « ةبارغ هدنس يفو :ريشك نب لاق

 . الصأ هل نأ ىلع لديو ثيدحلا هب ىوقتي ام وهو «ه لف . ةملس مأ نع هغلب

 هللا :ىلص هللا لوسر نأ : يئاسنلاو د كما اا ةيصرخا الو

 الو ‹ بايثلا نم رفصعملا سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا» : لاق ملسو هلآو هيلع
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 ةيطع مأ ثيدح - ١ .. . دادحإلاو ةدعلا باب *  ةعجرلا ياتك ٠

 . «لحتكت الو . بضتخت الو « يلحلا الو . ةقشمملا

 . اهيلع ًافوقوم يقهيبلا هاور نكل « ديج هدانسإ : ريثك نبا ظفاحلا لاق
 نالحتكت « اهجوز اهنع ىفوتملاو ًاثالث ةقلطملا نأ : يبعشلاو نسحلا بهذو

 . اتءاش ام ناغبصتو نالعتنتو نادلقتتو نابيطتتو ناطشنمتو

 تنب ءامسأ ثيدح نم  نابح نبا هححصو  دمحأ هجرخأ امب الدتساو

 لتق نم ثلاثلا مويلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد : تلاق سيمع

 . دمحأ ظفل اذه « «كموي دعب يذدحت ال» : لاقف « بلاط يبأ نب رفعج

 دادحإلا مدعب اهل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأ ىلع ةلاد اهلك ظافلأ هلو

 مأ نإف ؛ اهدعب هنأل ؛ دادحإلا ىف ةملس مأ ثيداحأل خسان اذهو ؛ ثالث دعب

 . رفعج لتق ىلع مدقتم هتومو « اهجوز توم دعب دادحإلاب ترمأ ةملس

 ال ‹ فلكت اهلك « ةعبس ةبوجأب ءامسأ ثيدح نع روهمجلا ىاجأ دقو

 . اهدرس ىلإ ةجاح

 ريدقتلا ىف ةمكحلا : ليق « «ارشعو رهشأ ةعبرأ» : هلوق يف : ةسماخلا ةلأسملا

 نيرشعو ةئام يضم دعب حورلا هيف خفنيو « هتقلخ لماكتت دلولا نأ ةدملا هذهب

 ىلع دقعلا ىلإ رسكلا ربجف « ةلهألا ناصقنب رهشأ ةعبرأ ىلع ةدايز يهو « ًاموي

 . ىلايللا رابتعاب ًائنؤم رشعلا ركذو « طايتحالا قيرط

 ةيداحلا ةليللا لخدت ىتح . لحت الف ؛ روهمجلا دنع اهمايأ عم دارملاو

 . 6 شک

 و



 ةيطع مأ ثيدح 0 .. . دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا اتك ٠

 لك نع ىهنلا ىلع ليلد < «اغوبصم ايل : هلوق يف :ةسداسلا ةلاشملا

 ءاملعلا عمجأ : ربل دبع نبا لاقو . ثيدحلا يف هانثتسا ام الإ نول يأب عوبصم

 . داوسب غبص ام الإ ةغوبصملا الو ‹ ةرفصعملا بايثلا سبل ةداحلل زوجي ال هنأ ىلع

 . نزح لا سابل نم وه لب ؛ ةنيزلل ذختي ال هنوكل ؛ يعفاشلاو كلام هيف صخرف

 ًاقلطم هنم اهل عنملا ىلإ حصألا يف ةيعفاشلا تبهذف ؛ ريرحلا يف فلتحاو

 . غوبصم ريغ وأ « ًاغوبصم
 ظ . نيزتلا نم ةعونم ةداحلاو هب نيزتلا ءاسنلل حيبأ هنأل : اولاق

 ام سبلت نأ اهل لحيو ‹ طقف ةغوبصملا بايثلا بنتجت اهنإ : مزح نبا لاقو

 سبلت نأ اهل حابيو « غبصي مل يذلا هنول نم رفصأ وأ « ضيبأ ريرح نم تءاش
 دومج اذهو ؛ توقايلاو رهوجلاو ةضفلاو بهذلا نم هلك ىلحلاو بهذلاب جوسنملا

 ! ةيطع مأ ثيدح ىف دراولا صنلا ظفل ىلع هنم

 الو ‹ ةرفصحعلملا بايثلا اهسبل نع ىهنلا هيف يذلا ةملس مأ ثيدح امأو

 . نامهط نب ميهاربإ ةياور نم هنأل ؛ حصي مل هنإ : لاقف « ىلحلا الو « ةقشمملا

 نم ةعامج هثيدح ححص دقو ‹ تاقثلا تابثألا ظافحلا نم هنأب هيلع درو

 . متاح يبأو دمحأو كرابملا نباك ةمئألا

 . صنلاب هدنع تبث ام ىلع ميرحتلا رادأ مزح نباو

 بصعلا بوث نأ مهمالك يقبف « ةنيزلاب ليلعتلا ىلع هرادأ ةمئألا نم هريغو

 مدقتو « عنملل بسانملا ىنعملاب ثيدحلا نوصصخيو « هنم تعنم « ةنيز هيف ناك اذإ

 ا لاوقأ هريسفت ىف ءاملعللو « «ةياهنلا» نع بصعلا سوث ريسفت
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 ةيطع مأ ثيدح 0١ ...دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 ؛ لاحتكالا نم اهعنم ىلع ليلد « «لحتكت الو» : هلوق يف : ةعباسلا ةلاملا

 . روهمجلا لوق وهو

 او راهن الو , اليل ال ؛ اهانيع تبهذ ولو ؛ «لحتكت الو» : مزح نبا لاقو

 اوفاخف اهجوز اهنع يفوت ةأرما نأ : هيلع قفتملا ةملس مأ ثيدحو « بابلا ثيدح

 نذأ امف لحكلا يف هونذأتساف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا اوتأف « اهنيع ىلع

 0 ويكرم 109 2لاق: يبت

 لاحتكالا زوجي هنأ ىلإ ؛ هباحصأو ةفينح وبأو دمحأو كلام روهمجلا بهذو

 تلاق اهنأ دواد وبأ هجرخأ يذلا ةملس مأ ثيدحب نيلدتسم « يوادتلل دمثإلاب

 ؛ اهنيع يكتشت تناكو « يفوت اهجوز نأ ةأرما اهتلأس امل« ءالجلا لحك ىف

 لحتكي ال : ةملس مأ تلاقف ؟ءالجلا لحك نع اهتلأسف ةملس مأ ىلإ تلسرأف

 . راهنلاب هنيحسمتو « ليللاب نيلحتكتف كيلع دتشي « هنم دب ال رمأ نم الإ هنم

 نيح ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لخد : ةملس مأ تلاق مث

 . ربصلا ثيدح ْتَركذو ةملس وبأ يفوت

 نع ىهانلا ءرخآلا اهثيدحل ًافلاخم ناك نإو « يدنع اذهو : ربلا دبع نبا لاق

 ةلاحلا نم فرع للي هنأب عمجلا نكمي هنأ الإ « نيعلا ىلع فوخلا عم لحكلا

 ؛ ليللا يف ةحابإلاو « ةيرورض ريغ ةفيفخ لحكلا ىلإ اهتجاح نأ اهاهن يتلا

 ظ . كلذب ررضلا عفدل

 سايقلاو « ربصلا ىلع لحكلل اهنم سايق ةملس مأ ىوتف نأ ىفخي الو : تلق

 . دادحإلا بوجوب لاق نم دنع هب لمعي ال ءرركتملا ىهنلاو « تباثلا صنلا عم
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 ةملس مأ اثيدح 1٠١4993٠١55 ...دادحإلاو ةدعلا باب *  ةعجرلا ںاتک ٠
 ےل ا ل السم ا ب كل كل كل كل ملا ا

 دعب اربص َىَنْيَع ىلع ْتلَعَج : تلاق اهنع هللا يضر ةّملّس ّمأ نعو 5

 الإ هيلَعْجَت الف ؛ ُهْجَولا شَي ُهْنِإد : غلو هللا ُلوُسَر لاقف « َةَملَس وُبَأ ىفوت نأ

 : تلق . «باضخ هنإف ؛ ءانحلاب الو ء بيطلاب يطشتمت الو ءراَهْنلاب هيعِزْناَو « ٍلْيِللاب

 ؛ نسح ةدانسإو6 يئاّسنلاَو دؤاد وُبَأ هاور . «ردّسلاب» : لاق ؟طشتمأ ءيش يأب

 e ا ا تق اهنعهللا يضر ةَمَلس يأ نعو)

 الو « بيلعب يطشتمن الو راهب هاو للاب الإ هلع الف اا

 وأ هاور . e لاق ؟ط شم ء يش يابن تلق . «باضخ هنإف ؛ ءانحلاب

 . (نسَح هداتسإو « يئاسنلاو دواد

 الد فل ىف درو دو واول لكل ماجوفو يكل مرح ىنع لحد

 اهل نذار اح نم اهرهظ لاح فا امف نا نق کلر ںی

 ؛ روفاقلاو روفاكلا لغم « تسكلاو طسقلا : يراخبلا لاقو « رافظألاو طسقلا ىف

 . فاكلاو فاقلا امهنم لك يف زوجي

 . روخبلا نم نافورعم ناعون : رافظألاو طسقلا : يوونلا لاق

 يتنْبا نإ ! هللا لوُسر اَي : تَلاَق َةأَرْما نأ : اهنع هللا يضر اَهْنَعَو

 !/ هيلع م « «ال» : لاق ؟اهلُحَكَتَفَأ اهنْيع تكّتشا دقو . اَهُجْوَر اهْنَع تام

 ! هللا لوسر اي : تلاق ةأرما نأ : اهنع هللا يضر) ةملس مأ : يأ : (اهنعو)

 اا (اهلحكتفأ اهنيع تكتشا دقو « اهجوز اهنع تام يتنبا نإ
 . (هيلع قفتم . «ال»
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 رباج ثيدح 4 ...دادحالاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا اتك ٠

 : لاق نمف ؛ يوادتلل اهلحكت ال اهنأ ثيدحلا رهاظو « لحكلا يف مالكلا مدقت

 لحكلا امأف « ةنيزلا هب لصحت يذلا هنأل ؛ دمثإلاب لحكلا نم ةداحلا عنمت هنإ

 دري « نيعلا حصي لب ؛ هيف ةنيز ال هنأل « هب سأب الف « امهوحنو تورزنعلاو ايتوتلا
 لحك نع ال « نيعلا هب يوادت لحك نع تلأس اهنإف ؛ ثيدحلا ظفل هيلع

 . هيلإ الإ ردابتي ال قلطأ اذإ لحكلا نأ ىعدي نأ الإ . هصوصخب دمثإلا

 جت نأ تدار« يتلاخ تَقلط : لاق هنع هللا يضر رباج نعو - 4

 يذُج « ىلب» : َلاَقَف لب يبنلا تتأف جرحت نأ َلُجَر اَهرجَرَف ءاهَلْخَن
 . َملْسُم ُهاَوَر . «أفوُرْعَم يلَعْفَت وأ . يقدّصَت نأ ىسع كنإف ؛ كلخت

 : (اهلخن جت نأ تدارأف « يتلاخ تقلط : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)
 «ةياهنلا» يفو ؛ «سوماقلا» يف امك ؛ لصأتسملا عطقلا وه ؛ ةمجعملا لاذلاو ميجلاب

 تتأف « جرخت نأ لجر اهرجزف) اهرمث عطق وهو ؛ لخنلا مارص : ةلمهملا لادلاب

 ىلَعْفَت وأ ء يقدصت نأ ىَسَع كإف كَلْخَن يذُج ىلب» : لاقف فب يبنلا

 . .يووتلا ر امك نتابلا احلا يورك ر ارج با ی یوا ور ب ةافوزكم

 . ًاثالث ىتلاخ تقلط : ةدايزب يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو

 ىف اهلزنم نم « نئاب قالط نم « ةدتعملا جورخ زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو
 نم ةفئاط كلذ ىلإ بهذ دقو « ةجاح ريغل زوجي الو ‹ كلذ ىلإ ةجاحلل راهنلا
 ةيشخو فوخلاك « ًاراهنو اليل رذعلاو ةجاحلل جورخلا زوجي : اولاقو « ءاملعلا
 . لزنملا مادهنا

 1 ىلاعت هلوقل : اد ىذأ اهب اوذأت وأ © ناريجلاب تدا اذإ اهجارخإ زوجيو

 ههأ



 ةعيرف ثيدح _ ٥ ...دادحإلاو ةدعلا باب ۴ ةعجرلا باتك ٠

 ‹ ١[ : قالطلا] (ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الأ نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت ال#

 . مهريغو ءامحألا ىلع ةءاذبلاب ةشحافلا رسفو

 ثيدحلل ؛ ليللا نود« اقلط اهو ارج ىلإ مهنم ةفئاط تبهذو

 . ةافولا ةدع ىلع اسايقؤ و ووكذملا

 ند اد جورخلا زاوج هيف لّلع روكذملا ثيدحلا نأ ىفخي الو

 : لاقي نأ الإ « هيلع لدي الف «رذع ريغل اّمأو « جورخلا يف رذع اذهو « ًافورعم لعفت

 . بلاغلا يف جورخ لك يف ىجري دقو « كلذ لعف ءاجر اذه امنإ

 ضيرعتلا نابحتساو « هذاذج دنع رمتلا نم ةقدصلا بابحتسا ىلع ليلد هيفو

 . ربلاو فورعملاب ريكذتلاو « ريخلا لعفب هبحاصل

 هَل دّبْعَأ بَلط يف جرح اَهَجْوَر نأ : كلام تْنب ةَعّيَرف نعو - 65

 ىلإ عجرأ ن أ مسو هلآو هيلع للا ىّلص هللا لور تأسف : تلا« هول

 دلما لا اقف «ةَقَمَت الو « كلب انك يل كري مل يجْؤَر نإف ؛ يله

 باتكلا لبي ىَّنسح « كتيب يف يشكما» لاقف « يناداَن , ةرجحلا يف تنك
 ا

AN 

 كلذ دعب هب ىضقف : تّلاق « ًارْشَعَو رهشأ ةَعبرَأ هيف تدع : تلاق « «هلَج

 نابح ناو يلهذلار يذمرتلا و0 ار ا کک ُناَمْثْع

 . . مريو مكاحل ا
 نبعو ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ءارلا حتفو ءافلا مضب : (ةعيرف نعو)

 : كلام تنب) ةياور اهلو 4 ناوضرلا ةعيب تدهش ¢ يردخلا ديعس ا تح

 OE تلاق « هولتقف < ‹ هل دبعأ بلط يف جرخ اهجوز
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 ةعيرف ثيدح - 6 ... دادحإلاو ةدعلا باب ٣ ةعجرلا باتك ٠

 . هكلمي ًانكسم يل كرتي مل يجوز نإف ؛ يلهأ ىلإ عجرأ نأ ملسو هلآو هيلع

 يف يثكما» : اعز يتدرج ا اما لاقف . ةقفن الو

  ًارشعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتعاف : تلاق « ُهَّلَجأ باتكلا لبي ىّتح , كتيب

 هححصو . ةعبرألاو دمحأ هجرخأ . نامثع كلذ دعب هب ىضقف : تلاق

 : (مهريغو مكاحلاو نابح نباو) ةمجعللا لاذلا مصب : (يلهذلاو يذمرتلا

 تنب بنيز هتمع نع« بعك نب قاحسإ نب دعس ثيدح نم مهلك هوخرخأ

 . ةعيرفلا نع ةرجع نب بعك

 ‹ قارعلاو زاجحلا ءاملع دنع روهشم فورعم ثيدح اذه : ربلا دبع نبا لاق

 ريغ قاحسإ نب دعس نأبو « بنيز لاح ةلاهجب مزح نبال ًاعبت ؛ قحلا دبع هلعأو
 «ديعس يبأ ةأرما يهو « تايعباتلا نم هذه بنيز نأب بقعتو « ةلادعلا روهشم
 ىور دقو « «تاقثلا» باتك ىف نابح نبا اهركذو ‹ قاحسإ نب دعس اهنع ىور

 « يباحص تحت ةيعبات ةأرما يهف ؛ ةرجع نب بعك نب دمحم نب ناميلس اهنع

 . فرحب اهيف نعطي ملو « تاقثلا اهنع ىور مث

 دامح هنع یورو « ينطقرادلاو يئاسنلاو نيعم نبا هقتو قاحسإ نب دعسو

 . مهريغو كلامو جيرج نباو يروثلا نايفسو ديز نبا

 هيف تون يذلا اهتيب يف دتعت اهجوز اهنع ىفوتملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . هريغ ىلإ هنم جرخت الو « ةدعلا

 راثآو تاياور ةّدع كلذ ىفو « فلخلاو فلسلا نم ةعامج بهذ اذه ىلإو

 . مهباحصأو ةفينح وبأو يعفاشلاو دمحأ اذهب لاقو « مهدعب نمو ةباحصلا نع
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 ةعيرف ثيدح _ ٥ . . . دادحإلاو ةدعلا باب ٣ ةعجرلا باتك ٠

 ماشلاو زاجحلاب راصمألا ءاهقف نم ةعامج لوقي هبو : ربلا دبع نبا لاقو

 . راصن لاو نيرجاهملا نم رضحمب رمع هب ىضقو « قارعلاو رصمو
 ‹ تفرع ام الإ هتاور يف الو « دحأ هيف نعطي ملو « ةعيرفلا ثيدح ليلدلاو

 . عفد دقو

 [54. :ةرقبلا] «جارخإ ريغ : ىلاعت هلوقل ؛ اهجوز لام يف ىنكسلا اهل بجيو
 n ةوسكلاو ةقفنلا رارمتسا اهيف خسن دق ناك نإو « ةيآلا

 . ةدعلا ةدم اهمكح

 . ليوطت هيف اب ةيآلاب لالدتسالا يعفاشلا ررق دقو

 ىور « اهنع ىفوتملل ىنكس ال هنأ ىلإ فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تبهذو

 يف جورخلاب اهنع ىفوتملا يتفت تناك اهنأ : ةشئاع نع ةورع نع قازرلا دبع
 ظ 0 . اهتدع

 «ًارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت : هللا لاق امإ : لاق هنأ سابع نبا نع ًاضيأ جرخأو

 . تءاش ثيح دتعتف ! اهتيب ىف دتعت : لقي ملو

 هيلإو « ةباحصلا نم ةعامج نع هلثمو « هللا دبع نب رباج نع هجرخأ هلثمو
 . اهلزنم يف الإ تيبت ال نأ بجيو « ىنكسلا اهل بهجت ال : لاقف يداهلا بهذ

 . ىنكسلا ركذي ملو « ةدعلا ةدم ركذ ىلاعت هنأ نم سابع نبا هركذ ام مهليلدو

 « مدقت امك ًاضيأ باتكلابو « ةعيرفلا ثيدح وهو « ةنسلاب تبث هنأ باوجلاو

 ال اهنأ هنم ذخؤيف ؛ اهجوزل سيل تيبلا نأ هيف تحرص ةعيرفلا ثيدح نأ الإ

 . ال وأ ‹ هل ناك ءاوس ؛ هيف يهو تام يذلا تيبلا نم جرحت
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 صاعلا نب ورمعو سيق تنب ةمطاف اثيدح ١٤٠٠و .٠٠٤١ . . دادحإلاو ةدعلا باب ؟ ةعجرلا تاک يا

 ع كسلا كتابنا خرم عرفتي ام ىلع مالكلا «يوبنلا يدهلا» يف لاطأ دقو

 ؟ال وأ« ةكرتلا سأر نم ةثرولا ىلع بجت لهو

 ؟ال وأ ‹ ةرورضلل اهلزنم نم جرخت لهو

 ْذِإ ؛ ةدئاف ريثك هلقنب ليوطتلل سيل « كلذ ىف ءاملعلا نيب ًاريثك ًافالخ ركذو

 . ضهان ليلد عورفلا كلت نم ءيش ىلع سيل
 يجوز نإ ! هللا لوسر اي : تلق : تلاق ٠ سيق تب ةّمطاف نعو - ١45

 5 ْتَلَوَحَنَف اَهَرَمأَف ؟ىلَع محق نأ فاحأو « ًاثالّئ ينقط

 ينقلط يجوز نإ !هللا لوسر اي : تلق : تلاق . سيق تنب ةمطاف نعو)

 ريغب دحأ ىلع مجهي : يأ : (يلع) ةغيصلا ريغم : (مّحتقُي نأ فاخأو « اثالث

 مكحو ةمطاف ثيدح ىلع مالكلا مدقت : (ملسم هاور . تلوحتف اهرمأف) روعش

 ! هل فنصملا ةداعإل هجو الو « !'!هدافأ ام

 هنس اَنْيَلَع اوسبلل ال: لاق هنع هللا يضر ٍصاَعْلا نب ورْمَع نعو - ۷ ٠

 رو ردو ربا را ت اهلك یوا دولا أ ةادع ؛ اتيت

 . عاطقنالاب ينطرا دلا ُهَلَعََو . مكاحلا ةححص هحّحصَو « هجاَم نباو داد

 ؛ انين ةن انيلع وسبل ال ٠ لاق هنع هللا يضر صاَعلا نب ورع نَعو)

 ها رب ٌرْشَعَو رّهشأ ا اديس اَهْنَع يفوت اذإ دلولا 8 ةع

 نو (عاطقنالاب ىنطفرا دلا ُهَلَعَأَو « مكاحلا ؛ هحّحَّصَو . ُهَجاَم نباَو

 . ينطقرادلا هلاق . هنم عمسي ملو« صاعلا نب ورمع نع « بيؤد نب ةصيبق ةياور

 )١( )ص041١(.
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 صاعلا نب ورمع ثيدح - ۷ ...دادحالاو ةدعلا باب - ' ظ ةعجرلا باتك ٠ ٠١

 كس واو دمحأ هفعض : رذنملا نبا لاقو

 قا نسبا ا اار عساف

 ا ی اريج يعم داو ينوميملا

 : ىبنلل ةنس يأ

 ةمأ هذه امَّنِإو « حاكنلا نع ةرحلا ةدع ىه اغإ ! ارشعو رهشأ ةعبرأ : لاقو ظ

 . ةيرحلا ىلإ قرلا نع تجرخ

 ‹ قارولا ءاجر وبأ نامهط نب رطم « ورمع ثيدح دانسإ يف : يرذنملا لاقو

 . دحاو ريع هفعض دقو

 . هوجو ةثالث ىلع يور هنأل ؛ بارطضالا يه ؛ ةثلاث ةلع هلو .

 ةصيبق ةياور لثم ىلع نع سالخ ىور دقو « ركنم ثيدح : دمحأ لاقو

 أبعي ال نيعم نبا ناك ؛ هثيدح يف ملكت دق ورمع نب سالخ نكلو « ورمع نع

 ةياور : يقهيبلا لاقو « باتك اهنإ : لاقي « يلع نع هتياور يف دمحأ لاقو

 . ملعلا لهأ دنع ةفيعض ىلع نع سالخ

 رصانلاو يعازوألا «ورمع ثيدح هدافأ ام ىلإ بهذ « فالخ اهيف ةلأسملاو

 !؟!اذه يف یب

 . نورحآو ةيرهاظلاو

 تسيل اهنأل ؛ ةضيح اهتدع نأ ىلإ ةعامجو دمحأو يعفاشلاو كلام بهذو

 ةمألاب ا تارا اهمحر ءاربتسا الإ سيلف ؛ ةقلطم الو « ةجوز

 E ااا
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 ةشئاع ثيدح 4 ...دادحالاو ةدعلا باب ٣۳ ةعجرلا ںاتک ٠

 . ىنكسلا اهلو رهشأ ةثالثب تدتعا « ضيحت ال نع تناك نإف : كلام لاقو

 كلذو ؛ دوعسم نباو يلع لوق وهو« ضيح ثالث اهتدع : ةفينح وبأ لاقو
 الو « ةافولا ةدع دتعتف ؛ ةجوزب تسيلو « ةرح يهو اهيلع تبجو امنإ ةدعلا نأل

 . رئارحلا ةدعب اهمحر أربتسي نأ بجوف « ةمألا ةدع دتعتف ةمأب

 : موق لاقو « ققحتي اهب ذإ ؛ ةضيح تفك « ءاربتسالا دارملا ناك اذإ : انلق

 . يتأيسو « كلذ ىري نم دنع ؛ ةجوزملا ةمألاب اا ةدع فصن اهتدع

 نوبجوي مهنإف ؛ يرتشملاو عئابلا ةدعب اهيبشت ؛ ناتضيح اهتدع: ةيوداهلا تلاقو

 . كلملا لاوز عماجلاو « كلذك يرتشملا ىلعو « ةضيحب ءاربتسالا عئابلا ىلع

 باتكلا يف يأ ؛ اهنع توكسم اهنأ فالخلا ببس : (دهتجملا ةياهن» ىف لاق

 < ةمألا ةجوزلاب اههبش نم امأف « ةرحلاو ةمألا نيب هبشلا ةددرتم 5 ةنسلاو

 . ها . ةقلطملا ةرحلا ةدعب اههبش نم هنم فعضأو « فيعضف

 و دمحأ لوق برقألاف ‹ لاقملا نم ورمع ثيدح يف ام تفرع دقو : تلق

 نب مساقلاو « ريبزلا نب ةورعو رمع نبا لوق وهو « ةضيحب دتعت اهنأ يعفاشلا
 نع اهسبح مدعو « مكحلا نم ةءاربلا لصألا نأل ؛ يرهزلاو يبعشلاو دمحم

 . ةضيحب لصحي محرلا ءاربتساو ؛ جاوزألا

 هجرخأ . ٌراهطألا ءاَرقألا اَمَنِإ : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 4

 . حيحتص دنس ةّصق يف كلَ
 كلام ُهَجَرْخَأ . ُراَهَطألا ءاَرقألا اَمنِإ : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاَع ْنَعَو)

 جنم سب ةلق ين
2 

 ةهماب/



 ةشئاع ثيدح 4-١ ...دادحإلاو ةدعلا باب” ةعجرلا ںاتک - ٠

 نب نع كلام انربخأ : يعفاشلا لاق ؛ ثيدحلا قايس هدافأ ام يه ةصقلاو

 نإ : اولاقو « سان كلذ يف اهلداج دقو « تلاق اهنأ ةشئاع نع « ةورع نع باهش

 ام نوردت لهو « متقدص : ةشئاع تلاقف [774 : ةرقبلا] ؟#ءورق ةثالث# : لوقي هللا

 . راهطألا : ءارقألا ؟ءارقألا

 ؛ انئاهقف نم ًادحأ تكردأ ام : باهش نبا نع كلام انربخأ : يعفاشلا لاق

 . ىهتنا . ةشئاع تلاق يذلا ديري ؛ اذه لوقي وهو الإ

 ءرقلا نأ قافتالا عم « اهفلخو ةمألا فلس اهيف فلتخا ةلأسم هذه نأ ملعاو

 . رهطلاو ضيحلا ىلع ةغل قلطي  اهمضو فاقلا حتفب -

 . امهعومجم ال امهدحأ «ءورق ةثالث# : ىلاعت هلوق يف دارملا نأ فالخ ال هنأو

 ةباحصلا نم ٌريثك بهذف ؛ اهيف امهنم دارملا دحألا ىف اوفلتخا مهنأ الإ

 ؛ كلام لوق وهو ؛  نيتياورلا ىدحإ ىف  دمحأو يعفاشلا و ةنيدملا ءاهقفو

 ةيآلا يف ءارقألاب دارملا نأ « اندلبب ملعلا لهأ هيلع تكردأ يذلا رمألا وه : لاقو

 . اذه ةشئاع ثيدحب نيلدتسم « راهطألا ةميركلا

 ؛ باتكلا اًمأ « ةغللا : يأ ؛ ناسللاو باتكلا كلذل لدي هنإ : يعفاشلا لاقو .
 هلآو هيلع هللا ىلص لاق دقو « ١[ :قالطلا] (نهتدعل نهوقلطف# : ىلاعت هلوقف
 ؛ قلط ءاش نإو « كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت مث» : رمع نبا ثيدح ىف ملسو

 . «ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف

 عا ل فا لور لق اا هئارما قطا مع نا تا نقو
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 ةشئاع ثيدح - ۸ ...دادحإلاو ةدعلا باب ةعجرلا اتك ٠

 خلع التو 2 «كسمي وأ « قلطيلف . ترهط اذإ» : ملسو هلأو

 . نهتدع لبق يف وأ « نهتدع لبقل ١[ : قالطلا] #نهوقلطف
 : أرقو « ضيحلا نود رهطلا ةدعلا نأ غلي ربخأف ؛ تككش انأ : ىعفاشلا لاق

 ولف « اهتدع لبقتست ذئنيجو ؛ ارهاط اهقلطي نأ وهو ؛ نهتدع لبقل *نهونقلطف#

 . ضيحلا دعب الإ اهتدع ةلبقتسم نكت مل« ًاضئاح تقلط

 ءاملا ئرقي وه : برعلا لوقت « سبحلا هأنعم مسا ءرقلا نأ وهف« ناسللا» امأو

 ماعطلا سبحي ىنعي ؛ هقدش ىف ماعطلا ئرقي : لوقتو « هئاقس ىفو « هضوح ىف

 يالا لاقو « هأبخ : يأ ؛ هأرقأ « ءىشلا سبح اذإ : لوقتو « هيف

 ءاسنلا متقلط اذإ# :

 اكئازع ميزع اهاصقأل دشت ةوزغ مشاج تأ موي لك يفأ

 اكئاسن ءورق نم اهيف عاض أل ٠ ةمعفر يجحلا يفو اًرع ةثروم

 ؛ نهيلع اهرثآو « هتازغ يف نهراهطأ عيض هنأل ؛ رهطلا ىنعمب تيبلا يف ءرقلاف

 . راهطألا اهنأ ىلع لدف ؛ عامج الب هئاسن ءورق تعاضف « دوعقلا ىلع وزغلا رثآ : يأ

 نم ةريثك ةفئاطو دوعسم نباو ةعبرألا ءافلخلاك فلسلا نم ةعامج بهذو

 عجر هيلإو «ثيدحلا ةمئأ لاق هبو « ضيحلا اهنأ ىلإ « نيعباتلاو ةباحصلا
 اهنأ ىلإ بهذأ مويلا انأو « راهطألا اهنإ : لوقأ تنك : لاق هنأ هنع لقنو « دمحأ

 . مهريغو ةيفنحلا لوق وهو « ضيحلا

 : ىلاعت هلوقك ؛ ضيحلا ىف الإ عراشلا ناسل يف ءرقلا لمعتسي مل هنأب اولدتساو

 وه اذهو « [۲۲۸ :ةرقبلا] (نهماحرأ يف هللا قلخ ام نمتكي نأ نهل لحي الو#
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 ةشئاع ثيدح _ ۸ . . . دادحإلاو ةدعلا باب ةعجرلا ںاتک ٠

 . فلخلاو فلسلا هرسف اذهبو امهدحأ وه محرلا يف قولخلا نأل ؛ لمحلاو ضيحلا

 ملو « «كئارقأ مايأ ةالصلا يعد» : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقو

 . رهطلا هب دارملا نأ دحأ لقي

 ر دمحأ هجرخأ یب هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقلو

 ىتح . لمح تاذ ريغ الو عضت ىتح لماح أطوت آل : ساطوأ ايابس

 . يتأيسو ؛ «ةضيح ضيمحت

 يف هللا قاخ ام نامتك ميرحت تدافأ ةيآلا نأب ؛ ةيآلا نع نولوألا باجأو .
 . امهالك وأ« لبحلا وأ . ضيحلا وهو « نهماحرأ

 ءرقلا نأ ىلع لدي ال هنامتك ميرحت نكلو « كلذ يف لخاد ضيحلا نأ بير الو

 يف نعطلاب يضقنت اهنإف « راهطألا تناك اذإ اهنإف ؛ ضيحلا وه ةيآلا يف روكذملا
 رهطلا ءاضقنا ةفرعم مدع هنم مزلي ضيحلا نامتكف ؛ ةغلاثلا وأ ةعبارلا ةضيحلا

 نعو ؛ رهظأ راهطألا ءارقألا نأ ىلع ةيآلا ةلالد نوكتف ؛ ةدعلا هب متت يذلا -

 عفان نع كلام انربخأ : يعفاشلا لاق امك هظفل نأ حصألا نأب ؛ لوألا ثيدحلا

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نأ ةملس مأ نع «راسي نب ناميلس نبا

 لبق ‹ رهشلا نم نهضيحت تناك يتلا مايألاو يلايللا دادع رظتنتل» : لاق ملسو

 ةياور هذهو « «لصتلو لستغتل مث « ةالصلا عدتل مث« ‹ اهباصأ يذلا اهبيصي نأ

 . ظفللا كلذل يوارلا راسي نب ناميلس نم ظفحأ عفانو « عفان

 ثيدحلا نعو ؛ لوألا ثيدحلل هدر نم يعفاشلا نع لقن ام لصاح اذه

 ىلص هللا لوسر نع صنلا وهو « ةضيحب درو ءاربتسالا نأ كش ال هنأب ؛ يناثلا

0۰ 



 رمع نبا ثيدح _۔ ۹ .. . دادحإلاو ةدعلا باب - ۴ ةعجرلا باتك ٠

 ءاربتسالا نيب قرفلاو ؛ ةمألا روهمج لوق وهو « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 .رهطلا وهو ؛ هقح نامزب تصتخاف ؛ جوزلا قحل ءاضق تبجو ةدعلا نأ : ةدعلاو

 . ءاربتسالا فالخب ؛ ضيحلا ةطساوب ةءاربلا اهيف ملعيف رركتت اهنأبو

 لدتسي لك ؛ نيفرطلا نم ةلأسملا يف نوعزانتملا لالدتسالا رثكأ دق هنأ ملعاو

 قلطأو « ضيحلا ىلع ءرقلا قلطأ هنأ ةلدألا تدافأ ام ةياغو ؛ هيلإ بهذ ام ىلع

 هلاق امك  ًاكرتشم ناك نإف ؛ تفرع امك لمتحم ةيآلا يف وهو ؛ رهطلا ىلع
 ‹ ةقيقح امهدحأ ىف ناك نإو « هيينعم دحأل ةنيعم ةنيرق نم دب الف «- ةعامج

 ضيحلا يف ةقيقح وه له نوفلتخم مهنكلو ؛ ةقيقحلا لصألاف « ازاجم رخآلا يفو
 . يناثلاب نولقألا لاقو « لوألاب نورثكألا لاق ؟سكعلا وأ « رهطلا يف زاجم

 ىلع نولقألاو . ةقيقحلا هنأل ؛ ضيحلا ىلع ةيآلا يف هنولمحي نولوألاف

 ةغللا يف دوجوملا ةياغ نأل ؛ نيلوقلا دحأ نييعت ىلع ليلد ضهني الو ؛ رهطلا
 وحنو « يفنلا ةحصو « ردابتلا نم تامالع زاجمللو « نيينعملا يف لامعتسالا

 . انه اهل روهظ الو « كلذ

 لاق . لاقملا ىفوتساو « ضيحلا هنأ ىلع لالدتسالا ميقلا نبا لاطأ دقو

 نأب لوقلا ةلدأ نمو « هلاق ام نييعت ىلإ هليلد انرهقي ملو : هللا همحر ديسلا

 : هلوق ضيحلا ءارقألا

 « ناتق يلطت م مالا قالط : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - 2 ٠

 EEE ا ناَتْضْيَح اهثدع ءو

 ءمكاحلا هَحَحَصَو ؛ ةشئاع ثيدَح نم نا نباو يذمرتلاو رادو
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 رمع نبا ثيدح _۔ ۹ . . . دادحإلاو ةدعلا باب "'  ةعجرلا باتك ٠
 س س ل ل اننا ن ا س ل ل ا اا

 TET .!هقعض ىلع اوقفتاف ٠ وفلاخو

 اهتدعو ؛ ناتقيلطت) ةجوزملا : (ةّمألا قالَط : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 : (هفعضو ًاعوفرم هجرخأو) رمع نبا ىلع ًافوقوم : (ينطقرادلا هاور . ناتضيح

 وبأ هجرخأو) ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض دقو « يفوعلا ةيطع ةياور نم هنأل

 ‹ ناتقلط ةمألا قالط» : ظفلب : (ةشئاع ثيدح نم هجام نباو يذمرتلاو دواد .

 وبا هيف لاق « ملسم نب رهاظم ثيدح نم هنأل ؛ فيعض وهو « «ناتضيح اهؤرقو

 ( ..ثيدحلا ركنم : متاح

 ظ . فرعي اال : نيعم نبا لاقو
 هب متيالف ؛ هتفرع ال : (هفعض ىلع اوقفتاف ؛ هوفلاخو « مكاحلا هححصو)

 . ىلوألا ةلأسملل لالدتسالا

 ‹ نيتقلطب جوزلا ىلع نيبتف ؛ ةرحلا فلاخت ةمألا نأ ىلع انه هب لدتساو

 . نيأرق اهتدع نوكتو

 ةيرهاظلا هيلإ بهذ ام اهاوقأ : لاوقأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا يف ءاملعلا فلتخاو

 ريغ نم « قالطلا يف ةدراولا صوصنلا مومعل ؛ ءاوس ٌرح لاو دبعلا قالط نأ نم

 ؛ «حرشلا» يف اهدرس دقو « ةضهان ريغ اهلك ةقرفتلا ةلدأو ؛ دبعو ٌرح نيب قرف

 . اندنع اهنم لوق ليلد ضوهن مدع عم اهركذب ةلاطإلاب ةجاح الف

 : ةّرحلا ةدعك اهنأ ىلإ ةيرهاظلا تبهذف ؛ اهيف اضيأ فلتخاف « اهتّدع امأو

 : لاقف « باتكلا ىف ددعلا انملع هللا نأل : مزح نب دمحم وبأ لاق

 نيذلاو# : لاقو « [178 : ةرقبلا] (ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو#

 هى



 رمع نبأ ثيدح _ ۹ .. . دادحإلاو ةدعلا باب ”  ةعجرلا اتك ٠

 : ةرقبلا] (ارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي ًاجاوزأ نور ذيو مكنم نوفوتي
 نهتدعف متبترا نإ مكئاسن نم ضيحلا نم نسئي يئاللاو# : لاقو « ٠5

 نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو نضحي مل يئاللاو رهشأ ةثالث

 نهيلع نأ « ءامإلا انل حابأ ذإ ؛ ىلاعت هللا ملع دقو « [؛ : قالطلا] (نهلمح

 ناك امو# كلذ يف ةمأ الو « ةّرح نيب لجو رع قرف امو « تاروكذملا ددّعلا

 . [14 : ميرم] يسن كبر

 الف : هلوق نإف ؛ رئارحلا تاجوزلا ىف اهلك اهنأب تايآلاب هلالدتسا بقعتو

 ةمألا ءادتفا نإف ؛ رئارحلا قح يف « [۲۲۹ : ةرقبلا] 4هب تدتفا اميف امهيلع حانج

 « 57١[ :ةرقبلا] «اعجارتي نأ امهيلع حانج الف# : هلوق اذكو ؛ اهيلإ ال اهديس ىلإ

 . اهديسب صتخي كلذ ةمألا يفو ؛ دقعلا هب دارملاو ؛ نيجوزلا ىلإ كلذ لعجف

 نهسفنأ يف نلعف اميف مكيلع حانج الف نهلجأ نغلب اذإف# : هلوق اذكو

 . اهسفن ىف اهل لعف ال ةمألاو [184 : ةرقبلا] #فورعملاب

 ‹ ةحيحص ةنس اهيف تبثت الو « تايآلا هذه يف لخدت مل اذإ اهنكل : تلق

 برقألاف ؟اهتدع يف اهمكح نوكي اذامف ء انه ضهان سايق الو « عامجإ الو

 ام وأ« ةجوز ىلإ اهأطو انل لحأ نم انل مسق عراشلا ىف

 . [ : نونمؤلا] (مهناعأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ# : هلوق ىف نيميلا تكلم

 اهلمشتف ؛ ةجوز يهف ؛ اعطق نيمب كلم تسيل عازنلا لحم يه يتلا هذهو

 لعفلاو « دقعلاو « ءادتفالا نم ركذ اميف رئارحلا مكح نع اهجورخو ؛ تايآلا

 رخأ ماكحأ هذه نأل ؛ ةدعلا مكح يف اهلوخد يفاني ال ء اهسفن يف فورعملاب

o 



 تباث نب عفيور ثيدح 1٠١6١ ...دادحإلاو ةدعلا باب۴ ةعجرلا باتك - ٠

 اهنأ حجارلاف « يلولاب ةريغصلا ةّرحلا يف جابت بیس اک قام قلم
 : ةدغو اقيلطت ةرخلاك

 ة غو يبنلا نع « هنع هللا يضر تباث نب عْفْيَوُر نعو ٠
 5 هَجرخأ . «هرّيغ عر هءام يقي نأ رخآلا موَيْلاو للاب نمؤُي ئرُمال لحي

 . ُراَربْلا هنَسَحَو , َناّبح نبا ُهَحَحَّصَو , ُيَذمْرَّتلاو دواد

 نب كلام ينب نم : (هنع هللا يضر تباث نبا) عفار ريغصت : (عفيور نعو)
 ال» : لاق + يبنلا نع) نيعبرأو تس د ل ش ل

 2 هجرخأ . «هریغ عرز ا يقسي نأ رخآلا مويلاو ؛ للاب ره د ئرمال لحي

 . (رازبلا هنسحو « نابح نبا ET واد

 اذإ ةارتشملا ةمألاك كلذو « عيطاولا ريغ نم لماحلا ءطو يرحت ىلع ليلد هيف

 سلاو ::هريغ نم المح فتاك

 تكلمو ققحتم ريغ ناك اذإ امأ ,ًاققحتم لمحلا ناك اذإ كلذ نأ هرهاظو

 . ةضيحب أربتست ىتح « اهؤطو زوجي ال هنأ يتأيسف « هريغ وأ « ءارش وأ « يبسب ةمألا

 ًاربتست وأ « ةدعلا اهيلع بجت له ؛ لماحلا ريغ ةينازلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 اهبوجو مدع ىلإ رثكألا بهذو « اهيلع ةدعلا بوجو ىلإ لقألا بهذف ؟ةضيحب
 هللا ىلص هلوقب اولدتسا رثكألا نإف ؛ نيقيرفلا عم ضهان ريغ ليلدلاو « اهيلع
 انزلا دلو قوحل مدع ىلع الإ هيف ليلد الو . «شارفلل دلولا» : ملسو هلآو هيلع

 ريغ ةينازلا نأ ىفخي الو ةلدألا مومعب لدتسا ةدعلا بوجوب لئاقلاو « ينازلاب

 . تاجوزلا يف اهنإف ؛ ؛ اهيف ةلخاد

 هك:



 رمع ثيدح ٠١ ...دادحالاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 ال» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق وهو ؛ ءاربتسالا ليلد يف لخدت معن

 . «ةضيح ضيحت ىتح « لمح تاذ ريغ الو « عضت ىتح « لماح أطوت

 داسف ىلع عفيور ثيدحب ةلبانحلا تلدتسا نإ : «صيخلتلا» يف فنصملا لاق

 باجأو : لاق ؛ اهئطو عانتما ىلع ةيفنحلا هب جتحاو « انزلا نم لماحلا حاكن

 ةربعلا نأب بقعتو « ءاسنلا قلطم ىف ال يبسلا يف درو هنأب هنع باحصألا

 . ظفللا مومعب

 ١ - نينس َعَبْرَأ صّبرَت :  دوُقُفملا ةأَرْما يف  هنع هللا يضر َرَمُع نعو «
 ےس

7Q7  

 يعفاشلاو كلام هجرحا 4 ارشعو رهشأ ةعبرا لتعت د مث

 مث ‹ نينس عبرأ صبرت :  دوقفملا ةأرما يف  هنع هللا يضر ٌرَمَع نعو)
 . (يعفاشلاو كلام ُهَجَرْخَأ . ًارشَعَو رهشأ ةَعَبرأ ُدَتْعت ج

 يذلا ديقفلا يف  هدنسب  قازرلا دبع اهجرخأ ةصق هيفو « ىرخأ قرط هلو
 يتأرما تتأف « نينس عبرأ تثكمف « نجلا ينتوهتساف بعشلا تلخد : لاق « دقف

 تعفر نيح نم نينس عبرأ صبرت نأ اهرمأف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 ةعبرأ ٌدتعت نأ اهرمأ مث , اهقلطف  ديقفلا ىلو : يأ هيلو اعد مث « هيلإ اهرمأ

 يذلا قادصلا نيبو اهنيب رمع ينرّيخف « تجوزت ام دعب تئج مث « ًارشعو رهشأ
 . يقهيبلا هاورو ء رمع نع ةبيش ىبأ نبا هاورو . اهتقدصأ

 تجرخ ىنإ : عجر امل رمعل لاق هنأ اهيفو ؛ يقهيبلا اهجرخأ دوقفملا ةصقو
 وأ - نونمؤم نج مهازغف ؛ اليوط ًانامز مهيف تشبلف « نجلا ينتبسف ءاشعلا ةالصل

 اوبس اميف ينوبسف « ايابس مهنم اوبسف « مهيلع اورهظو مهولتاقف  نوملسم : لاق
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 ر ل س سس لا. ص حمم. عمل ع عع عمل

 نيبو ماقملا نيب ينوريخف !كؤابس انل لحي ال « املسم الجر كارن : اولاقف « مهنم

 ‹ ينوثدحي الف « ليللا اًمأف ؛ يعم اولبقأف « يلهأ ىلإ لوفقلا ترتخاف « لوفقلا

 . اهعبتأ حير راصعإف « راهنلا اّمأو

 هللا مسا ركذي ال امو « لوفلا : لاق ؟مهيف كماعط ناك امف : رمع هل لاقف

 رمخي ال ام فدجلاو : ةداتق لاق . فدجلا : لاق ؟كبارش ناك امف : لاق « هيلع

 ت

 موي نم نينس عبرأ يضم دعب دوقفملا ةأرما نأ : رمع بهذم نأ ىلع ليلد هيفو

 نإو « باتكلا ةياور رهاظ ديفي امك «اهجوز نم نيبت مكاحلا ىلإ اهرمأ تعفر

 . هتأرما قالطب ديقفلا يلو مكاحلا رمأي هنأ ىلع ةلاد ةبيش يبأ نبا ةياور تناك

 ةعامجو يعفاشلا يلوق دحأ وهو « قاحسإو دمحأو كلام اذه ىلإ بهذ دقو

 . رمع لعف ليلدب ةباحصلا نم

 ىلإ يعفاشلا ىلوق دحأو « ةفينح يبأ نع ةياورو دمحمو فسوي وبأ بهذو

 نم دب الو « هتدر وأ « هقالط وأ « هتوم اهل حصي ىتح « ةيجوزلا نع جرحت ال اهنأ
 ام لدي هيلعو « نيقيب الإ عفتري الف ؛ نيقيب تباث اهدقع نأل : اولاق ؛ كلذ نقيت

 اهيتأي ىح ربصتلف ؛ تيلتبا ةأرما دوقفملا ةأرما : افوقوم ىلع نع ىعفاشلا هاور

 ظ هوه نعي

 . قازرلا دبع هنع هجرخأ هلثمو « ًاروهشم ًالوطم ىلع نع وه : يقهيبلا لاق

 رمعلا تصبرت « هقالط الو هتومب نيقيلا لصحي مل نإف : ةيوداهلا تلاق

 لاق امك  اذهو ! نيتئام ىلإ نيسمخو ةئام : ليقو « ةنس نيرشعو ةئام يعيبطلا

 ا



 ةبعش نب ةريغملا ثيدح ٠٠١١ ...دادحإلاو ةدعلا ناب ۳ ةعجرلا ناتك- ٠

 نم مسق رامعألا ذإ ؛ اهنم مالسإلا أربتي ةيعيبط ةيفسلف ةيضق :  نيققحلا ضعب
 ردنأ وه لب ؛ زيمم لك هفرعي امك « حيحص ريغ ةداعلا اهنأب لوقلاو «رابجلا قلاخلا

 . نيعبسلاو نيتسلا نيب  قداصلا هب ربخأ امك - ايانملا كرتعم لب ؛ ردانلا

 . اهب موقي ام بئاغلا اهل كرت نإ نكل « صبرتلل هجو الو : ىيحي مامإلا لاقو
 مكاحلا اهخسف الإو ءاهل ال هل قح وهو « ءطولا الإ اهتفي مل ذإ ؛ رضاحلاك وهف

 : ةرقبلا] «ارارض نهوكسمت الو# : ىلاعت هلوقل ؛ دوقفملا نود نم اهتبلاطم دنع

 ةراضملا عفرل عضو مكاحلاو < «مالسإلا يف رارض الو ءهررض ال» : ثيدحلو [٠

 . هوحنو بيعلاب عورشم خسفلاو « غلبأ اذهو ؛ راهظلاو ءاليإلا يف

 . ةفوقوم لاوقأ رمعو ىلع نع فلس امو « لاوقألا نسحأ اذهو : تلق

 تلأس : لاق دانزلا يبأ ىلإ هدنسب يعفاشلا نع ريثك نبال «داشرإلا» يفو

 . امهنيب قرفي : لاق ؟هتأرما ىلع قفني ام دجي ال لجرلا نع بيسملا نب ديعس
 نوكي نأ ةنس ديعس لوق نأ هبشي يذلا : ىعفاشلا لاق . ةنس : لاق ؟ةئُس : تلق

 يشاوح» ىف اذه يف مالكلا لوط دقو < هلاو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةنس

 ول « معن « قافنإلا ىلع جوزلا ةردق مدعب وأ « ةبيغلاب خسفلا انرتخاو «راهنلا ءوض
 : هلوق تبث

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا ُلوُسَر لاق : لاق ةّبْعَش نب ةريغُملا نعو 1

 دانسإب ينطفرادلا هجَرحأ . (ُناَيَبْلا اهَيتأَي ىّتح :ُهُتَأرْما دوقفلا ةأرما» : ل

 م

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر لاق : لاق ةّبْعش نب ةريغُملا نَعَو)
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 رباج ثيدح _ ۴۳ .. . دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 ين 8

 . (فيعض دانسإب ينطقرادلا كر (ُناّيَبلا اهينأَي ىتح ُهنَأَرْما دوقفملا ةارما»

 دعو ناطقلا نباو يقهيبلاو متاح وبأ هفعصض هنآ الإ نال كلتل اروع ناكل

 5 قحلا

 ا : (نتيي الد : 3

 . «مَرخَم اذ وأ «ًاحكات نو د ثا دنع لجر) ليلا ءاقب يهو ؛ ةتوتبل

 اغإ : ليق « «بيث ةأرما تاب را و ايو

 ةداعلا ىف ةنوصتم ىهف « ركبلا اأو « ابلاغ اهيلع لخدي ىتلا اهنأل بيثلا صخ

 ىلع لوخدلا نع ىهن اذإ هنأ ىلوألاب ملعي هنألو « ةبناجم دشأ لاجرلل ةبناجم
 . ركبلا ىلوألابف « اهيلع لوخدلا يف سانلا لهاستي يتلا بيثلا

 . اهب اجو : يأ ؛ «احكان» : هلوق نم دارملاو

 ةولخلا هل حابي هنأو ۽ ةيبنجألاب ةولخلا مرحت اهنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 نم لك هنأب مرحملا ءاملعلا طبض دقو « امهيلع عمجم نامكحلا ناذهو « مرحم اب

 . اهمرحي حابم ببسب « ديبأتلا ىلع اهحاكن هيلع مرح

 . نهوحنو اهتلاخو اهتمعو ةجوزلا تخأ نم زارتحا ؛ ديبأتلا ىلع : هلوقف

 ىلع مارح اهنإف « اهتنبو ةهبشب ةءوطوملا مأ نع زارتحا ؛ حابم ببسب : هلوقو
 ‹ مرحم الو « حابم هنأب فصوي ال ةهبشلا ءطو نإف ؛ حابم ببسب ال نكل ديبأتلا

 . فلكم لعف سيل هنأل ؛ ةسمخلا عرشلا ماكحأ نم امهريغب الو

0۸ 



 ديعس يبأو سابع نبا اثيدح ٠١ هدو ٠١564 ...دادحإلاو ةدعلا باب 9“ ةعجرلا باتك - ٠

 ؛ اهتمرحل ال ؛ ديبأتلا ىلع ةمرحم اهنإف ؛ ةنعالملا نع زارتحا ؛ اهمرحي : هلوقو

 ‹ ةولخ راهنلا يف ةيبنجألا دنع ءاقبلا هل زوجي هنأ «نتيبي ال» : هلوق موهفمو

 ۾ يبنلا نع ةنع هللا يضر سابع نبا نعو 64

 .ييرابلا 0 7 يذ عال ةًأرماب

 َنَولْخَي الد :لاق ب

 : راع هجرخ مرح يد عم الإ ارهاب أ

 يللا يدلل هيلع 3 ل ھر ااو اليل اهب هع ن ل لد

 ةولخ اهتيمستو « اهمرحم عم ةيبنجألاب لجرلا ةولخ زاوج دافأو « ةدايزو هلبق

 طقم اع الاف عنا

 هلآو هيلع هلا ىّلص يِبنلا نأ هنع هللا يضر ديس يبأ نعو 00 ١

 ا ؛ َلماَح ًاَطوُ ال» : ٍساَطْوأاَاَبَس يف َلاَق مّلسو

 دهاش هلو . مكاحلا ُهَحَّحّص ل 6 ا (ةّضْيَح ضيحت ىّتح ٠ لمح

 ينطقرا دلا يف سابع نبا نع

 لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو)

 : ليقو « نينح برح عضوم وهو « نزاوه رايد يف داو مسا : (ساطوأ ايابس يف
 تاذ ُرّيغ الو« عضت یتح « لماَح ًاطوت ال) نينح ېداو ريغ ساطوأ يداو

۹ 



 ديعس يبأ ثيدح _ ٥ . . . دادحإلاو ةدعلا باب ٣ ةعجرلا باتك - ٠١١

 هلو . مكاحلا هححصو « دواد وبأ هجرخأ . (ةضْيَح ضيحَت ىتح « لمح

 < عضق ىّتح« لماح ًاطوت نأ هالي هللا لوسر ىهن : ظفلب + (سابع نبا نع دهاش

 ؛ ىضاقلا كيرش ةياور نم هنأ الإ : (ينطقرادلا يف) ضيحت ىتح « لئاح وأ

 ظ . «داشرإلا» يف ريثك نبا هلاق ؛ مالك هيفو .

 : اهأطو دارأ 0 ةيبسملا ءاربتسا يباسلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 تناك نإ « لمحلا عضوبو « اهمحر ةءارب ققحتيل لماح ريغ تناك نإ« ةضيحب

 ؛ كلمتلا هوجو نم هجو يأب ةكلمتملاو ةارتشملا ةيبسملا ريغ ىلع سيقو « الماح
 ظ . كلمتلا ءادتبا عماجب

 ركبلا مومع « «ةضيح ضيحت ىتح « لمح تاذ ريغ الو» : هلوق رهاظو

 بجت اهنإف ةدعلا ىلع ًاسايقو « مومعلاب ًاذخأ ركبلاو « ركذ امل بيثلاف ؛ بيشلاو

 . نورثك ألا بهذ اذه ىلإو « محرلا ةءاربب ملعلا عم ةريغصلا ىلع

 «اهمحر ةءارب ملعي مل نم قح ىف نوكي امنإ ءاربتسالا نأ : ىلإ نورخآ بهذو

 . اهيلع ءاربتسا الف « اهمحر ةءارب ملع نم ام

 اهئربتسي مل « ءارذع ةمألا تناك اذإ : لاق رمع نبا نع قازرلا دبع هاور اذهو

 ءا نا

 يلع نع هلثم «حيحصلا» يف جرخأو (« هع «حيحصلا» يف يراخبلا هاورو

 . ةديرب ثيدح نم هنع هللا يضر

 نمي ناک نما : عفيور ثيدح نم دوج هجرخأ ام موهفم لوقلا اذه ديؤيو

 بهذ اذه ىلإو « «ضيحت ىح « ايابسلا نم بيث حكني الف ءرخآلا مويلاو هللا
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 ديعس يبأ ثيدح - 6 . . . دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 : لاق ثيح « هبهذم قيقحت يف ةيكلاملا نم يرزاملا لوق هدافأ ليصفت ىلع « كلام
 اهيف مزلي الف « لمحلا اهيلع نمأ ةمأ لك نأ كلذ يف عماجلا لوقلا نإ

 ددرت وأ , اهلمح يف كش وأ « ًالماح اهنوك نظلا ىلع بلغ نم لكو « ءاربتسالا
 . اهيف مزال ءاربتس الاف « هيف

 ىلع بهذملاف « هلوصح زوجي هنكل  اهمحر ةءارب نظلا ىلع بلغ نم لكو
 ءاربتسالا يف كلام ذخأم نأ هتصالخ ام لاطأو . هطوقسو ءاربتسالا توبث يف نيلوق

 . ءاربتسالا بجو « ةءاربلا نظت الو « ملعت ال ثيحف ؛ ةءاربلاب ملعلا وه امنإ

 نبا هذيملتو ةيميت نبا لاق اذهبو « ءاربتسا الف « ةءاربلا نظت وأ ملعت ثيحو

 . ميقلا

 تفرع دقو ؛ هزيوجت وأ « لمحلا ةلعلا نأ ىلإ ريشت بابلا يف ةدراولا ثيداحألاو

 . هريغ وأ « ءارشلاب كلملا لاقتنا هيلع سيقو « ايابسلا يف درو صنلا نأ

 ال هنأل ؛ ايابسلا ريغ ىف ءاربتسالا بجي ال هنأ ىلإ يرهاظلا دواد بهذو

 . جيوزتلاك هدنع هوحنو ءارشلا نألو « صنلا لحم ىلع فقوف « سايقلاب لوقي

 ؛ مالسإلا يف نلخدي مل نإو , نهئطو زاوج ايابسلا ثيداحأ رهاظ نأ ملعاو
 وأ ‹ ةضيحب ءاربتسالا الإ ءطولا لح يف ركذي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإف

 تقو نع نايبلا ريخأت مزل الإو « هنيبل ؛ ًطرش مالسإلا ناك ولو « لمحلا عضوب
 يف ةباحصلا لمعو « ثيداحألا قالطإ هب ىضق يذلاو ء« زوجي الو  ةجاحلا

 «مالسإ نود نم ةيبسملل ءطولا زاوج ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع
 5 هريعو سواط اذ ىلإ هد دقو
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 ةريره يبأ ثيدح 2 5 .. . دادحإلاو ةدعلا باب + ةعجرلا باتك ٠

 نودب ءاربتسالا لبق عاتمتسالا زاوج ىلع هموهفمب لد ثيدحلا نأ ملعاو

 راج موب ey لاق هنأ رمع نبا لعف لد هيلعو « عامجلا

 سانلاو اهّلّبَقُأ تلعج نأ يسفن تكلم امف: لاق ‹ ةضف قيربإ اهقنع نأك

 . يراخبلا هجرخأ . نورظني

 هلآو هيلع هللا ىَلص ّيبَنلا نأ : هنع هللا يضر َةَرْيَرُم يبأ نعو - ٠٠١١

 ش هثيدح نم هيلع ا . (رجحلا رهاَعللو شاَرفلل ُدلَولا» : لاق لسو

 : لاق مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص ّيبَنلا ّنأ : هنع هللا يضر َةَرْيرُه يبأ نعو)

 ؛ ةريره يبأ : يأ : (هثيدح نم هْيلَع َقفَُم . (رَجحلا رهاعللو « شارف دلولا»

 . ةباحصلا نم ًاسفن نيرشعو عضب نع ءاج هنإ : ربلا دبع نبا لاق

 بالا نيف نشارفلاب ةلولا يسن ترت ىلع ل تدا

 ؛ ةأرملل مسا هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؛ شارفلا ىنعم ىف ءاملعلا فلتحاو
eجوزلل مسا هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو «  . 

 يف « ءطولا ناكمإب ةرحلل تبغي اغإ روهمجلا دنعف ؟تبشي'اذامب اوفلتخا مث

 . دمحأو يعفاشلا و ةيوداهلا بهذم وهو ؛ اف حیحص حاکن

 لب اهب عمتجي مل هنأ ملع نإو « دقعلا سفنب تبثي هنأ ةفينح ىبأ دنعو

 . سلجم ا يف هبيقع اهقلط ولو

 هذيملت هراتخاو « ققحملا لوخدلا ةفرعم نم دب ال هنأ ىلإ ةيميت نبا بهذو

 : لاق ميقلا نبا

 يتأت فيكو !؟اهب ءانبلا لبق ًاشارف ةأرملا فرعلا لهأو ةغللا لهأ دعي لهو

oV 



 ةريره يبأ ثيدح _ 5 . . . دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

 درجن ؛ اهب عمتجا الو ء اهب لخد الو « هتأرماب نبي مل نم بسن قاحلإب ةعيرشلا

 الإ ًاشارف ةأرملا ريصت الف ؛ ةداع هئافتناب عطقي دق ناكمإلا اذهو ؟كلذ ناكمإ

 . ققحم لوخدب

 درجمب لوخدلاب مكحلا انل يآ نمو 4 نقتيتملا وع اده «راتملا» يف لاف

 ملعب ماكحألا عيمج ىف نودبعتم نحنو « هيف كوكشم هنأ هتياغ نإف !؟ناكمإلا

 . نونظملا نم معأ نكمملاو « نظ وأ

 نبا مالك ةوق كل رهظف ! كشلا عم مكحلاب روهمجلا قيبطت نم بجعلاو

 . دمحأ نع ةياور وهو « ةيميت

 هلومش ثيدحلا رهاظف « ةمألا شارف توبث اّمأو « ةرح لا شارف توبث يف اذه

 ةهبش ىف وأ « ئطاولل ةكولم تناك اذإ « ءطولاب ةمألل شارفلا تبغي هنأو « هل

 . هجوب تبث وأ « ديسلا فرتعا اذإ « كلم

 نب دعس مصتخا : تلاق ةشئاع ةياور يف هظفلو < ةمألا يف دراو ثيدحلاو

 يخأ نبا اذه ! هللا لوسر اي : دعس لاقف « مالغ يف ةعمز نب دبعو صاقو يبأ

 . ههبش ىلإ رظنا « هنبا هنأ يلإ دهع صاقو يبأ نب ةبتع

 ؟هتديلو نم ىبأ شارف ىلع دلو !هللا لوسر اي يخأ اذه : ةعمز نب دبع لاقو

 انيب ًاهبش ىأرف ههبش ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر رظنف
 .رجحلا رهاعللو . شارفلل دلولا ةعمز نب دبع اي كل وه» : لاقف ؛ ةبتعب

 . «ةدوس اي هنم يبجتحاو

 ها



 ةريره يبأ ثيدح 57 . . . دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا باتك ٠

  ةروكذملا ةديلولل  ةعمز شارفل دلولا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تبثأف

 يعفاشلا بهذ هيلإو «روهمجلا لوق اذهو ؛ ةّمألا يف ناك امنإ هلحمو مكحلا ببسف

 . قاحسإو دمحأو يعخنلاو كلامو

 «دلولا ىوعدب الإ ةمألل شارفلا تبثي ال هنأ : ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 . ةمألا كلام اكلم ناكو « هل بسن الف ؛ هعدي مل نإف ؛ ءطولاب رارقإلا يفكي الو

 «ديسلاب قحل « كلذ دعب هتدلو امف ؛ اهنم دلو لوأ ىوعدب اهشارف تبث اذإو
 . كلذ كلاملا عدي مل نإو

 لاو رولدا اوف هيلا ا نيج قل كو ولف
 . هريغ عفانملا بلغأو « عبات كلذ نإف « نيميلا كلم فالخب

 شارفتسالا نم ضرغلا نإف ؛ ءطولل تذختا يتلا ةمألا يف مالكلا نأب بيجأو

 . قاحلتسا ىلإ جاتحي الو  ًاشارف تناك « ءطولا فرع اذإف ؛ اهب لصح دق

 هقحلأ « ىبأ شارف ىلع دلو : ةعمز نب دبع لاق امل هنإف ؛ كلذل لاد ثيدحلاو

 بشلا ىلإ رظني ملو شارفلا بحاص ةعمزب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنل

 ظ . هب قوحلملل ةفلاخلا هيف يذلا يملا

 هنأ اومعزو « ةريثك تاليوأتب ةريره يبأ ثيدح ةيوداهلاو ةيفنحلا تلوأتو
 هيلع هللا ئلض:.ةنآب اولدحساو + ةعمز يبني هيف عزانتملا مالغلا قحلي مل يي

 باجتحالاب اهرمأ هنأب بيجأو « هنم باجتحالاب ةعمز تنب ةدوس رمأ ملسو هلآو

 تاحابملا ضعب نم نيئمؤملا تاهمأل ةنايصلاو ٠ عرولاو طايتحالا ليبس ىلع هنم

 ها/:



 ةريره يبأ ثيدح 57 ...دادحإلاو ةدعلا باب ۳ ةعجرلا ںاتک ٠

 نّيبلا هبشلا نم دلولا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هآر امل كلذو « ةهبشلا عم

 . صاقو يبأ نب ةبتعب

 نيب مكح ةيعورشم ىلع لد ثيدحلا : اولاقف ؛ رخآ كلسم انه ةيكلامللو

 نإف ؛ ًاماكحأ ىطعيف ‹ لصأ نم رثكأ نم ًاهبش عرفلا ذخأي نأ وهو « نيمكح

 ًامكح عرفلا ىطعأف « ةبتعب هقاحلإ يضتقي هبشلاو « ةعمزب هقاحلإ يضتقي شارفلا

 يف ؛ ةبتعب نيبلا هبشلا يعورو . بسنلا تابثإ يف شارفلا يعورف « نيمكح نيب
 . ناجتحاللاب ةدوس رمأ

 امهدحأب قحلأف نيلصأ نيب راد اذإ عرفلا نإف ؛ نيريدقتلا ىلوأ اذهو : اولاق

 نم امهنم دحاو لكب قحلأ اذإف ؛ هجو لك نم يناثلاب ههبش لطبأ دقف « طقف

 تابثإ وهو  مكحلا اذه نوكيف ؛ هجو لك ىف امهدحأ ءاغلا نم ىلوأ ناك « هجو

 ام ىلإ رظنلابو «  ًاتباث « ةّونبلا ماكحأ نم يعدملل بجي ام ىلإ رظنلاب بسنلا
 . تباث ريغ «  مراحما ىلإ رظنلا نم ريغلاب قلعتي

 ةفينح وبأ بهذ امك « هجو نود هجو نم بسنلا توبث عنتمي الو : اولاق
 مكح اهل ناك نإو ءانزلا نم هتنب جوزتي نأ لحي ال هنأ ىلإ مهريغو يعازوألاو

 . ةيبنجألا

 . ضهانب سيل امب ديعلا قيقد نبا اذه ضرتعا دقو

 ةعمز نب دبع نإف ؛ دلولا قحلتسي نأ بألا ريغل نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 مل نإو « حصي كلذ نأ ةياورلا رهاظو ؛ هيب أل شارضلا نأب هرارقإب هاخأ قحلتسا

 هالو



 ةريره يبأ ثيدح ٠65 ...دادحإلاو ةدعلا باب.“ 0١١ ةعجرلا باتك ٠

 نإ : لاقي نأ الإ راكنإ الو « قيدصت اهنم ركذي مل ةدوّس نإف ؛ ةثرولا هقدصي
 . رارقإلا ماقم مئاق اهتوكس

 : نالوق ةلأسملا يفو .

 قحلتسي نأك كلذو  هريغ ثراو الو « بألا ريغ قحلتسملا ناك اذإ هنأ : لوألا

 . هب رقملا بسن تبثو هرارقإ حص <« هاوس ثراو الو « دجلا

 كلذ يف لصألاو . نوقابلا هقّدصو « ةثرولا ضعب قحلتسملا ناك نإ كلذكو

 بهذم اذهو ؛ ةعامج وأ ناك ًادحاو ؛ هرارقإب بسنلا تبث « لاملا زاح نم نأ

 ظ . هلحم اولحو تيملا ماقم اوماق ةثرولا نأل ؛ يعفاشلاو دمحأ

 كراشي هيلا امنإو « بألا ريغ نم قاحلتسالا حصي ال هنأ : ةيوداهلل يناثلا

 هجرخأ امك  «كوخأ وه» : دبعل هي هلوق نكلو « بسلا نود ثرإلا يف رقملا

 . كلذ يف بسنلا توبث ليلد - يراخبلا

 ةفالخ رارقإ وه له ؛ بألا ريغ رارقإب بسنلا قوحلب نولئاقلا فلتحا مث

 رارقإ وه وأ ء همالسإ الو لب ؛ قحلتسملا ةلادع طرتشي الف ؛ تيملا نع ةباينو

 ؟ةداهشلا ةيلهأ هيف ربتعتف ةداهش

 . ةباينو ةفالخ رارقإ هنإ : دمحأ و ةيعفاشلا تلاقف

 ب ةداهش رارقإ هنإ : ةيكلاملا لاقو

 تبث ول هنألو ‹ رصحلا ديفي بيكرتلا اذه لثمو : اولاق . «شارفلل دلولا» : هلوقل

 ةالك
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 هب مكحي ملو « ةبتعب هب ىعدملا هبش نم هأر اب تلصح دق تناكل « ةفايقلاب
 . هريغل هب مكح لب ؛ هل

 نم لصح اميف اهب تبثي اغإ هنأ الإ « ةفايقلاب هتوبث ىلإ هريغو يعفاشلا بهذو
 اولدتساو ؛ ءاربتسالا لبق رهط ىف ةيراجلا نآطي عئابلاو يرتشملاك ؛ نيمرحم نيأطو

 ةماسأ يمدق ىأر دقو  يجلدملا ززجم لوقب ويب هراشبتسا نم ناخيشلا هجرخأ امب
 ا

 هلآو هيلع هللا یلص رش رشبتساف « ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ :  ديزو ديز نبا

 . یواعدلا باب رخآ يف هيف مالكلا يتأيسو ؛ هتفايق ىلع هررقو « هلوقب ملسو
 هب تءاج نإ : ناعللا ةصق يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق نم تبث امبو

 . نالفل وهف ء اذك ةفص ىلع وأ « نالفل وهف ء اذك ةفص ىلع

 نأ ىلع لدف « قاحلإلا نع ناميألا هتعنم نكلو « ةفايقلاب قاحلإلا ليلد هنإف

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأبو « عناملا اهب لمعلا ضراع هنكل ,. ضتقم ةفايقلا

 . هلا توكي نبأ نمف نك ؟ ةأرملا ملتحت وأ : تلاق ال ميلس مآل لاق

 لاق هنأبو « هبشلا نم ىأر امل ؛ فلس امك  ناجتحالاب ةدوس رمأ هنألو

 هنإف ؛ «قرع هعزن هلعل» : هنول ريغ ىلع دلوب تيما هتارما نأ هل رک د یدل

 ةا ةلكعالاو

 . بسنلا توبث يف شارفلا توبث عم ةفايقلل مكح ال هنكلو

 هتبثي يعرشلا مكحلاو « فلكت نع ولخت ال ةبوجأب ةفايقلل ةافنلا ساجأ دقو

 نم سيل« بهذملا نع ةاماحم ؛ ةلدألا نم رهاولفا درل فلكتلاو « رهاظلا ليلدلا

 ناب



 ةريره يبأ ثيدح ١٠١ هك EE A ةدعلا تابع ۳ ةعجرلا ںاتكک ٠
 ل ل من د ب س س بلس ی همس ااا: ا كالا كك ا ا ا ت ا سس مس م يم.

 الإ ديلولا نركب ال وه: حف « ؛شارفلل دلولا» تيد ىف متل امو,
 بلاغ وهو « ًايبلغأ ارصح نوكي دق هنألو « هئافتنا عم مالكلاو هتوبث عم « شارفلل

 ا لاقي الف ؛ ليلق يقيقحلا رصحلا نإف ؛رصحلا نم ىتأي ام

 . ليوأتلا نم متعمد

 . نامرحلاو ةبيخلا هل دارملاف . «رجحلا»  ىنازلا : يأ  «رهاعللو» : هلوق امأو

 ينازلا ىلع ثيدحلا رصقي هنأ ىفخي ال هنأ الإ .ةراجحل اب يمرلا : هل ليقو

 . ماع ثيدحلاو . نصح ا
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 عاضرلا بابي ٤

 . ةعاضرلا هلثمو « اهحتفو ءارلا رسكب

 ْمَرَحُت ال» : لَ هللا ُلوُسَر لاق : تّلاق اًهنع هللا يضر ةَشئاَغ ّْنَع ۷
 . ْملْسُم ُهَجَرْخَأ «ناتصملاو ةّصملا

 : الو هللا لوسَر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نَع)

 . (ُملْسُم ةجرخأ . «ناَتّصملاَو

 ‹ «ءايضلا» ىف امك ؛ ءيشلا نم ريسيلا ذخأ وهو « صملا نم : ةدحاولا ةصملا

 د سسك ةا هتصصمو « هصمأ  رسكلاب  هتصصّم : «سوماقلا» يفو

 ؛ ًاعيضر هب ريصي ال « نيترم وأ ةرم يدثلل ىبصلا صم نأ ىلع لد ثيدحلاو

 : لاوقأ ةلأسملا ىفو

 نم ةعامجو « هعابتأو دواد بهذ اذه ىلإو « مرحت ًادعاصف ثالثلا نأ : لوألا

 ةجالمإلا مرحت ال» : ظفلب رخألا هثيدحو ءاذه ملسم ثيدح موهفمل ؛ ءاملعلا

 . نيتنثالا قوف ام ميرحت هموهفمب دافأف ؛ «ناتجالمإلاو

 هريثكو عاضرلا ليلق نأ وهو « فلخلاو فلسلا نم ةعامجل : يناثلا لوقلاو

 ةيوداهلا بهذم وهو ؛ فلسلا نم نيرخآو سابع نباو يلع نع ىوري اذهو ؛ مرحي
 كو لاو

 نم مرحي هنأ ىلع عامجإلا يعدا دقو : هسفنب فوجلا لصو ام هدحو : اولاق

0۷۹ 
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 ثيحف ؛ عاضرلا مساب ميرحتلا قلع ىلاعت هنأب اولدتساو ‹ مئاصلا رطفي ام عاضرلا

 هلآو هيلع هللا ىلص لاقف « ةيآلل ًاقفاوم ثيدحلا دروو « همكح دجو « همسا دجو

 . «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» : ملسو

 ‹ «!؟امكتعضرأ اهنأ تمعز دقو « فيك» : ا هلوقو يتلا ةبقع ثيدحلو

 . تاعضرلا ددع نع لصفتسي ملو

 ًابارطضا « اهتقيقحو ةعضرلا طبض يف مهلاوقأ تبرطضا اهنكلو « مهتلدأ هذهف
 . ليلد ىلإ عجري ملو « ًاريثك

 عراشلا هنيب لمجم هنأ : عاضرلا مساب قيلعتلا نم هوركذ امع باجيو

 . لاصفتسالا كرت هنإ : لاقي ال نايبلا دعبو « هب هطبضو « ددعلاب

 نباو دوعسم نبا لوق وهو . تاعضر سمخ الإ مرحت ال اهنأ : ثلاثلا لوقلا

 . دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو ريبزلا

 ااا ند نمتلك ىف: نعت وراد با ی ی ا

 . ًاضيأ ىتأيو « تاعضر سمخ الاس تعضرأ ليهس تنب

 اذه ىف مكحلا نإف ؛ «ناتصملاو ةصملا» ثيدح موهفم هضراع نإ اذهو

 . هيلع مّدقم وهف « موهفملا نم ىوقأ وهو « قوطنم
 لمعلا يف داحآلا ربخ مكح هل نإف  ًانآرق ناك كلذ نأ تور نإو  ةشئاعو

 تعضرأ اهنأ هيف نإف ؛ ةلهّس ثيدح هدضع دقو «  لوصألا يف فرع امك هب

 ناك دق هنأ لاد هنإف  ةيباحص لعف ناك نإو هيلع مرحتل تاعضر سمخ ًاملاس

 هه
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 . هقيقحت يتأيو « تاعضرلا سمخلا الإ مرحي ال هنأ : مهدنع اررقتم

 ةسلجلاو « برضلا نم ةبرضلاك « عاضرلا نم ةرملا يهف . ةعضرلا ةقيقح امأو

 نم هرايتخاب كلذ كرت مث ‹ هنم صتماو يدثلا يبصلا مقتلا ىتمف ؛ سولجلا نم

 وأ « ةريسي ةحارتسا وأ ٠ سفنك ؛ ضراعل عطقلاو « ةعضر كلذ ناك ٠ ضراع ريغ

 نأ امك ؛ ةدحاو ةعضر اهنوك نع اهجرخي ال , بيرق نم دوعي مث « هيهلي ء يشل

 . ةدحاو ةلكأ كلذ ناك « بيرق نع داع مث « كلذب هلكأ عطق اذإ لكآلا

 اذإف ؛ ةغلل قفاوم وهو « ةدحاولا ةعضرلا قيقحت يف يعفاشلا بهذم اذهو

 . تمرح ةفصلا هذه ىلع تاعضر سمخ تلصح

 : هلك هللا لوسَر لاق : تلاق اهنع هللا يضر اَهْنَعَو ۸

 .هْيَلَع َقْفَتُم . «ةعاجما نم ةَعاضّرلا اب كارخا

 : قلو هللا لر لاق: فلاتر ةشئاع نع ىأ اه للا يضر اهنَعو)

 . (هْيِلَع وفم . «ةعاجنا ( نم ةَعاضرلا امّنإَف ؛ نكن اوخإ نم َنْرَظنا»

 هنأكف « لجر اهدنعو ة ةشئاع ىلع لخد هيي ا هنأ وهو ؛ ةصق ثيدحلا ىف

 ؛ نكناوخإ نم نرظنا» : لاقف . ىخأ هنإ : تلاقف « كلذ هرك هنأك « ههجو ريغت

 . (ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإف

 . سيعقلا ىبأل ًانبا هنظأو « همسا ىلع فقأ مل : فنصملا لاق

 حيحص عاضر وه له ) ةعاضرلا رمأ ىف د ققحتلاب رمأ » «نرظنا)» : هلوقو

 نم اك ىذلا مكحلا نإف ؟عاضرإلا رادقمو غ عاضرلا نمز ىف هعوقو نم هطرشب

 هما
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 . طرتشملا عاضرلا عقو اذإ نوكي اغإ « عاضرلا

 نم نبللا هعبشي يذلا هماعط ناك « عاج اذإ يذلا هنأ هانعم : ديبع وبأ لاقو

 يف ققحتلا ناعمإل ليلعت وهو ؛ عاضرلا ريغب ءاذغلا نوكي ثيح ال ؛ عاضرلا

 نوكي ثيح وه ةولخلا هب لحتو ةمرحلا هب تبثت يذلا عاضرلا نأبو « عاضرلا نأش

 كلذب بنو «:نبذلا ايكي ةف تدعم قآل ؛ هعوبج نبللا سي الفلم عشرا
 . اهدالوأ عم ةمرجلا يف كرتشيف « ةعضرملا نم ًاءزج ريصيف همحل

 وهف ‹ ةعاجملا نم ةمعطملا وأ « ةعاجملا نع ةينغملا الإ ةربتعم ةعاضر ال : هانعمف

 تبنأو مظعلا زشنأام الإ عاضر ال» : يتلا دوغ ب ثيدح ىنعم ىف

 هجرخأ . «ءاعمألا قتف ام الإ | عاضرلا نم مرحي ال» : ةملس مأ ثيدحو , «محللا

 . هححصو يذمرتلا

  ًاروجو وأ « ابرش ناك ءاوس ؛ مرحم ةعضرملا نبلب يذغتلا نأ ىلع هب لدتساو

 . روهمجلا لوق وهو ؛ يبصلا عوج سي ناك ثيح ؛ ةنقح وأ « ًأطوعس وأ

 تحت لخدت ال اهنأ نولوقي ااا مرحت ال : ةيفنحلاو ةيوداهلا تلاقو'

 0 م

 . اوركذ ام لك لحد « عاضرلا نم ىنعملا ظحول اذإ : تلق

 « هنم نبللا صمو يدثلا ماقتلا الإ لمشي الف « عاضرلا ىمسم ظحول نإو

 ثيدحلا يف رصح املو «كلذ الإ مرحي ال : اولاق مهنإف ؛ ةيرهاظلا هلوقت امك

 : درو دقو « تفرع دق امك  ةعاجملا نم ناك ام ىلع ةعاضرلا

oAY 
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 [! كا لور اي تلاقف ليهم تنب ةلهس تءاج : تلاق اَهْنَعَو ۹

 : لاقف ؟َاَجّرلا لبي ام مَلَب دقو هاَنْيَب يف انعم ةفْيذُح يبأ ىلْوَم املاَس

 . َملْسُم ُاَوَر . (هْيَلَع يمُرْحَت , هيعضُرَأ»

 ليهم تن ةلهَس تءاج : تلاق) اهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)
 ام لب دقو انتي يف انعم َْيدُح يبأ ىلؤم ًاملاتس نإ ! هلا لور اي تلاقف

 . (ملْسُم ُهاَوَر . هّْيَلَع يمر « هيعضرأ» :؛ َلاَقَف ؟ُلاَجَرلا لبي

 نم اهدلو ةلزنمب ناكف ‹ «تاعضر سمخ هيعضرأف» : «دواد ىبأ ننس)» ىفو

 . كلذل ًاضراعم ةعاضرلا

 ؛ ةلهس ثيدحب مكحلا اذه صصخ دق هنأ ىلإ ريشملاك فنصملا هركذ هنأكو

 نم ةعاضرلا تحت ًالخاد سيل هنأ عم « مرحي ريبكلا عاضر نأ ىلع لاد هنإف

 . ةعاجملا

 ىلوم ملاس ناكو « هجّوزو الاس ىّنبت دق ناك ةفيذح ابأ نأ : ةصقلا نايبو

 نم ناك « [ه : بازحألا] 4مهئابآل مهوعدا# : هللا لزنأ املف ءراصنألا نم ةأرمال
 ىف ًاخأو ئلوم ناك فورعم هل بأ ال نمو « هيبأ ىلإ بسن فورعم بأ هل
 . باتكلا يف ثيدحلا هصن ام ركذت ةلهس تءاج كلذ دنعف ؛ نيدلا

 ىلإ اهنع هللا يضر ةشئاع تبهذف ؛ مكحلا اذه يف فلسلا فلتخا دقو

 . ًالقاع ًاغلاب عضارلا ناك نإو « يرحتلا مكح توبث

 مأ اهتخأ رمأت تناكف « ثيدحلا اذهب تذخأ نينمؤملا مأ ةشئاع نإ : ةورع لاق

oAY 
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 . كلام هاور . لاجرلا نم اهيلع لخدي نأ تبحأ نم نعضري « اهيخأ تانبو موثلك

 « مزح نب دمحم يبأو دعس نب ثيللا لوق وهو « ةورعو يلع نع ىوريو
 . اذه ةلهس ثيدح مهتجحو « يرهاظلا دوادو ‹ ةشئاع ىلإ «رحبلا» يف هبسنو

 مكتاهمأو# : ىلاعت هلوق ًاضيأ هل لديو « هتحص يف كش ال حيحص ثيدح وهو

 ديقم ريغ قلطم هنإف ؛ ۲١[ : ءاسلا] 4ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا

 ظ 00 . تقوب

 نم مرحي ال هنأ : ىلإ ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذو
 . رغصلا يف ناك ام الإ عاضرلا

 نإف « نيلوحلا يف ناك امهم : اولاق روهمجلاف ؛ رغصلا ديدحت ىف اوفلتخا اغإو

 نيلوح#: : ىلاعت هلوقب نيلدتسم « امهدعب ناك ام مرحي الو « مرحي هعاضر

 . [1*؟ :ةرقبلا] (ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك

 لاقو « نامزب هورّدقي ملو « ماطفلا لبق ناك ام مرحلا عاضرلا : ةعامج لاقو

 مرحي مل « نيلوحلا يف عضر مث « هماطف رمتساو دحاو ماع هلو مقال يعازوألا

 ۽ نيلوححلا يف وهو عضري امف . مطفي ملو هعاضر ىدامت نإو « ًائيش عاضرلا اذه

 . هعاضرإ ىدامت نإو « مرحي ال < امهدعب ناك امو « مرح

 . لاقملا اهب ليطن الف ؛ لالدتسالا را لاوقأ ةلأسملا يفو

 ال هنإف ؛ مدقتو , «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» : ثيدحب روهمجلا لدتساو

 . ريبكلا لخدي الف ؛ هريغ ال هءاذغ نوكيو نبللا هعبشي نم ىلع الإ كلذ قدصي

 . رصحلا ةغيصب درو دقو ميم
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 ىلإ همكح ىدعتي الف ؛ ةلهس ةصقب صاخ هنأب ملاس ثيدح نع اوباجأو

 ال : امهنع هللا يضر ةشئاعل  نينمؤملا مأ  ةملس مأ لوق هل لدي امك ؛ اهريغ

 ؟خوسنم هنأ وأ « ملاسل ةصخر هلعل يردن الو « ملاسب ًاصاخ الإ اذه ىرن

 نم ةعاضرلا امنإ» : ثيدحو ةيآلا نأب ريبكلا عاضر يرحتب نولئاقلا باجأو

 اهيلع ربجي ىتلاو ‹ ةعضرملل ةقفنلل ةبجوملا ةعاضرلا نايبل ؛ نادراو « «ةعاججلا

 ىلعو# : ىلاعت هلوق وهو « ةيآلا رخآ هيلإ دشري امك « اهرك مأ ايضر ؛ ناوبألا

 ةيوارلا يه ةشئاعو « ۲۲١[ :ةرقبلا] #فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا

 هنأو ءريبكلا عاضرب تلاق يتلا يهو « «ةعاجملا نم ةعاضرلا امّتإ» : ثيدحل

 . ثيدحلاو ةيآلا ىنعم يف هانركذ ام تمهف اهنأ ىلع لدف مرحي

 اهيلع تباجأ دقو « اهنم ننظت كلذف ؛ ملاسب صاخ هنإ : ةملس مأ لوق امأو

 ناك ولو « ةملس مأ تتكسف ؟ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف كل امأ : تلاقف « ةشئاع

 ةيحضتلاب ةدرب يبأ صاصتخا نّيب امك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنّيبل « ًاصاخ

 ا

 اهنإف ؛ نيلوحلا ةيآ لوزن نع ةرخأتم ةلهس ةصق نأ : هعفدي خسنلاب لوقلاو
 لاؤسلا اذه نإف ؟ريبك لجر وهو « هعضرأ فيك : هلي هللا لوسرل ةلهس تلاق

 . يرحتلا داقتعا دعب ليلحتلا نأ ىلع لاد « ريبكلا عاضرل راكنتسا اهنم

 . رغصلا نس ىف ناك نم ىلع قدصت امنإ ةغل ةعاضرلا نأ ىفخي الو : تلق -

 لوقلاو . «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ» : ثيدحو « نيلوحلا ةيآ تدرو ةغللا ىلعو

 ؛ ةعاضرلا نامز نايبل اهنأ ًاضيأ يفاني ال « ةقفنلل ةبجوملا ةعاضرلا نايبل ةيآلا نأب
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 د ا سايس

 ةشئاع ثيدح _ ٠ عاضرلا باب - ٤ ` ةعجرلا باتك - ١

 يف لخدي ام مامتلا دعب سيلو « ةعاضرلا مامت دارأ نم نامز ىلاعت هللا هلعج لب

 . مت دق هنأب عراشلا مكَح ام مكُح

 ةيميت نبا مالك  هضراع امو « ةلهس ثيدح نيب - عمجلا يف ف نسحألاو

 ال ىلا ريبكلا عاضرك ةجاحلا هيلإ تعد اذإ الإ ةعاضرلا يف رغصلا ربتعي هنإف

 يبأ ةأرما عم ملاس لاحك ؛ هنع اهباجتحا قشو « ةأرملا ىلع هلوخد نع ىنغتسي

 ادع نم ا غار «ةحاحلال هععضر اا | ريبكلا اذه لف اج
 . ها . رغصلا نم دب

 اهرهاظل ةفلاخم ريغ نم اهل لامعإو « نسح ثيداحألا نيب عمج هنإف

 . ثيداحألا هل تلدو ةغللا هتربتعا امل ءاغلإ الو « خسن الو« صاصتخاب

 دْعَب اهْيلَع ُنذْأَتْسَي ءاج - سْيَعَقلا يبأ اخأ حلفأ نأ اَهْنَعَو ٠۰
 ر

 ےگ

 هلآو هيلع هللا ىَلِص هللا َلوُسَر ءاج املف ؛ هل ندا نَا تبا : تلاق ؛ باجحلا

 كمع هنإ» : لاو « يلع هَل ندا نأ يِنَرَمأَف . همعَنَص يذلاب ُهئْرَبخَأ ملسو

 . هْيِلَع قفتم . «لوألا

 هرخآ ءافف ةزمهلا حتفب : (حّلْفَأ ّنأ) اهنع هللا يضر ةشئاع نع : يأ : (اهنعو)

 ةملس مأل ئلوم : ليقو « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسرل ىلوم , ةلمهم ةلمهم ءاح

 ةيتحت ةانثم امهنيب نيتلمهم نيسو نيعو ةمومضم فاقب : (سْيَعَقلا يبأ اخأ)
 لوسر ءاج املف « هل نذآ نأ تيبأف : تلاق ؛ باجحلا دعب اهّْيلَع نذأتسي ءاج)

 يلع هل نذآ نأ ينرمأف «ٌئعَص يذلاب هتربخأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا

 حلفأ نب , لئاو : سيعقلا ىبأ مسا : (هيلع قفشم . «لوألا كمع ُهَنِإ) : لاقو

 همك



 ةشئاع ثيدح _ ٠ عاضرلا باب - ةعجرلا اتك ٠

 . هيبأ مسا همسا قفاو « هوخأ نوكي لوألا ىلعف ؛ دعجلا : همسا : ليقو « يرعشألا

E A 

  507نأ ا اعم ةأرملاو « لجرلا ءام ره نيللا ببس نأل كلاي 5

 هقلعتل ؛ هب دلولا دلو ميرحت بجوأ «دلولا دلو ببس ناك امل دجلاك « امهنم عاضرلا

 هدلوب .

 يبأ نبا هنع هجرخأ « دحاو حاقللا : مكحلا اذه يف سابع نبا لاق كلذل

 . بيصن هنم لجرللف نبللا ردي ءطولا نإف ؛ ةبيش
 . بهاذملا لهأو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذ اذه ىلإو

 تيح حيرصت ةدايز دواد ماي ةياور 0 e لي 0

 ا نإ + تلق « یا ةأرسا كتعضرأ : لاق ؟نيأ مره تلف

Iنم ةعامجو « ةشئاعو جيدخ نب عفارو ريبزلا ¿  

 نأل ؛ لجرلل عاضرلا مكح تبني ال : اولاقف « هعابتأو دوادو رذنملا نبا و نيعباتلا

 . اهنم نبللا ىتل وتلا ةأرملل وه اغإ عاضرلا

 ( | 37 :ءانشلا | 4 مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو# : ىلاعت هلوق هيلع لديو : اولاق

 ىلع لدي ال تاهمألا ركذ نإف ؛ ثيدحلا ضراعي ام اهيف سيل ةيآلا نأب بيجأو

 فرع امك ؛ حرطم بقل موهفم وهف ‹ هموهفمب لد نإ مث . كلذك سيل نهادع ام نأ
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 ةشئاع ثيدح ١ عاضرلا باب - ؛ ةعجرلا باتك - ٠

 ىفخي الو « بهذملا اذهب ةباحصلا نم ةعامج ىوتفب اولدتسا دقو « لوصألا ىف

 هقبسو « ةلأسملا يف ثحبلا ¿ نيرخأتملا ضعب لاطأ دقو « كلذ يف ةجح ال هنأ

 . روهمجلا هيلإ بهذ ام حضاولاو « ةيميت نبا هنسحتساو ؛ «يدهلا» يف ميقلا نبا

 تاَموُلعَم تاَعَضَر ُرْشَع : نآّرَقلا نم لر اَميف ناك : تلا اَهْنَعَو 1

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر يفوت ؛ تاَموَلْعَم سئتخب نكس مث« نفرح
 . ملسُم هاور . نآرقلا نم م ارقي اميف وهو ْمّلسو

 : نآرقلا نم لزنأ اميف ناك : تلاق) اهنع هللا يضر ةشئاع : يأ : (اهنعو)

 لوسر يفوتف ؛ تامولعم سمخب نخسن مث « نمرحي تامولعم تاعضر رشع
 ارقي : (ملسم هاور . نآرقلا نم أرقُّي اميف وهو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 ىّبح « أدج هلازنإ رخأت تاعاضر سمخب خسنلا نأ : ديرت ؛ ةعراضملا فرح مضب

 « تاعضر سمخ أرقي سانلا ضعبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت هنإ

 خسنلا مهغلب املف « هدهع برقل « خسنلا هغلبي مل هنوكل ؛ ًاًولتم ًانآرق اهلعجيو

 ..ىلقي ال هنأ ىلع اوعمجأو كل نع اوعجر + كلذ دعب

 : ماسقأ ةثالث هنإف ؛ خسنلا عونا دحأ وهو « مكحلا نود ا نت نماددو

 نمرحي تاعضر رشع : لثم مكحلاو ةوالتلا خسن

 اذإ ةخيشلاو خيشلاكو « تاعضر سمخك : مكحلا نود ةوالتلا خسن : يناثلاو

 :انهرتجرافايز

 نيذلاو# : ىلاعت هلوق وحن ريثك وهو < ةوالتلا نود مكحلا حسن : : ثلاثلاو

 هر



 سابع نبا ثيدح _ ۲ عاضرلا باب ٤ ةعجرلا اتك ٠

 مكح ىف لوقلا قيقحت مدقت دقو « [1؟4 : ةرقبلا] «اجاوزأ نور ذيو مكنم نوفوتي

 . لاوقألا حجرأ وه ؛ هدافأ ام ىلع لمعلا نأو « ثيدحلا اذه

 الو داحآلا ربخب تبثي ال هنأل ؛ نآرقب سيل اذه ةشئاع ثيدح نأب لوقلاو

 Se ما

 هلف ء ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هتور دقف  نآرقلا ظافلأ مكح هيلع

 . هب لمعلا يف ثيدحلا مكح

 عضوملا اذه يف دمحأو يعفاشلا هب لمعف ؛ ءاملعلا كلذ لثمب لمع دقو

 مايأ ةثالث ةرافكلا مايص يف دوعسم نبا ةءارق يف ةيفنحلاو ةيوداهلا هب لمعو

 تخأو خأ هلو) : يبأ ةءارقب مألا نم خألا ضرف ىف كلام لمعو « تاعباتتم

 . ةءارقلا هذهب اوجتحا مهلك سانلاو « (مأ نم

 . فلس اميف هب لمعلا انرتخا اذلو ؛ هنع رذع ال اذه ىابلا ثيدحب لمعلاو

 هلآو هيلع هللا ىّلِص يبتلا نأ : اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو ١٠١1

 نم يخأ ُهَنبا اَهْنِإ ؛ يل لح ال اًهْنإ» : لاَقَف َةَرْمَح ةّنبا ىلع ديرأ مَّلسو

 . هيلع َقْفَتُم . «بّسَنلا نم ُمُرْحَي ام ةعاضّرلا نم ُمُرْحَيو « ةعاضّرلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ول هل ليق »قا :(ةزمحب ةا ىلع) لرهجملل يتم ةزمهلا ضب # (دنسرأ

 نم مُرْحَيو « ةَعاضرلا نم يخأ ةتبا اهّنِإ ؛ يل لح ال اهنإ» : لاقف) ! اهتجوزت
 . (هيلع قفتم . «بّسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا
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aم ر ل ل ا  

 اغنإو « هب مزجي ام اهيف سيل « لاوقأ ةعبس ىلع ةزمح ةنبا مسا يف فلتخا

 « بهل يبأ ةمأ ةبيوث نم عضر هنأل ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيخأ ةنبا تناك

 . ةزمح همع تعضرأ تناك دقو

 . ةرفاسملاو ةولخلاو رظنلا زاوجو حكانتلا ةمرح : يه عاضرلا ماكحأو

 نم هريغو . كلملاب قتعلاو « قافنإلا بوجوو « ثراوتلا : نم كلذ ريغ ال
 ْ . بسنلا ماكحأ

 ‹ «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيو» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو

 . يرحتلا يف هب ههيبشت هب داري

 براقأ اًمأو « عيضرلل براقأ هبراقأ نإف ؛ عضرملا ىلإ رظنلاب هوحنو ميرحتلا مث
 ءىش مهل تبثي الف ؛ عضرملا نيبو مهنيب ةقالع الف « هدالوأ ادع ام  عيضرلا

 . ماكحألا نم

 هللا ىلص هللا ُلوُسَر لاق : تلاَق اهنع هللا يضر َةّملَم أ نعو 2 5
 َلْبَق ناكو  َءاَعْمألا قف ام الإ عاضرلا نم ُمُرَحُي ال» : َمّلسو هيلع ىلاعت

 . مكاحلاو َوُه ُهَحَحَصَو « ُيَذمْرَتلا ُهاَوَر . «ماطفلا

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق « اهنع هللا يضر ةملس مأ نعو)

 فاقف ةيقوف ةانثمف ءافلاب : (قتف ام الإ عاضّرلا نم ُمُرَحُي ال» : ملسو هيلع

 هاور . «ماطفلا لبق ناكو)اهحتفو تا رسكب ؛ اعملا عمج : (ءاعمألا)

 . (مكاحلاو وه هححصو « يذمرتلا
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 مرحي الف ؛ هيلإ لصو ام دارملاو . قشلا ىنعمب قتفلا نم اهيف كلس ام دارملاو
 نع هب تفتكاو « اهاذغو اهلصو ام دارملا نأ لمتحيو « اهيلإ ذفني ال يذلا ليلقلا

 . ريبكلا عاضر ميرحت مدع ىلع ًاليلد نوكيف ؛ هريغ
 هب داري هنإف ؛ «ماطفلا لبق ناكو» : ثيدحلا يف هلوق اذه دارملا نأ ىلع لديو

 يف تام ميهاربإ ينبا نإ» : رخآلا ثيدحلا اذه يف درو امك « نيلوحلا لبق

 اذهل لديو « نيرمألا ىف مالكلا مدقتو « «ةنجلا يف ًاعضرم هل نإو « يدشلا

 : هلوق ريخألا

 ٤  2نيلؤحلا يف الإ َعاَضَر ال : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو .

ET eT يدع ْنباو ينطقرادلا ُهاَوَر 

 هأَوَر . نيلوحلا يف الإ عاضر ال : لاق اَمُهْنَع هللا يضر ساَّبَع نبا ِنَعَو)

 . (فوقؤملا اَحَجَرَو « افوقَْمَو اعوفْرَم يدع ُنباو ينطقرادلا
 : لاقو « ينطقرادلا هلاق ؛ ةنييع نبا نع ليمج نب مثيهلا هعفرب درفت هنأل

 ةف ةلييض هربا نك روصتن ني دعس كوو الكفاح اکو

 ناك مثيهلا نإ : يدع نبا نان ار هانررق امك ةلعب سيل اذهو : تلق

 نع نيلوحلاب ديدحتلا يقهيبلا ىورو . فوقوم هنأ حيحصلا : يقهيبلا لاقو

 . دوعسم نبأو رمع

 يف الإ ًاعاضر عاضرلا ىمسي ال هنو « نيلوحلا رابتعا ىلع لاد ثيدحلاو

 هوا



 مكحلا اذهل لديو <« هعفد مدقت 4 عاضرلا ةلم ىلع ال « اهوحنو ةقفنلا نم بجاولا

 : هلوق

 ال» : فِي هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو 2 6

 . دؤاد وُبَأ هَجَرْخَأ . مْحْللا تبن لل رْشْنَأ ام الإ عاضر

 الإ عاّضَر ال» : قي هللا لوسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ِدوُعْسَص نبا ِنَعو)

 . محلل تَبْنَأو , مظعلا) ىوقو دش : يأ ؛ يازف ةمجعم نيشب : عنا ام
 وع ل 2

 . (دواد وأ هجرخأ

 ‹ همظع هب ىوقيو « نبللاب ومني « نيلوحلا نس يف وه نمل نوكي امنإ كلذ نإف
 . همحل هيلع تبليو

 تن يبي ما جَرَ هنأ هنع هللا يضر ثراَحلا نب ةَبقُع نعو ۱۰٦
o£هللا ىلص يبتلا أسف امكن قل : تَلاَقَف ٌةَأَرْما ا عر ي  

o7 © اجور تحكتف « َةَبقُع لا دقو فيك» : لاف ؟مّلسو هلآو هيلع 
 80 وق مه رتل

 5 يراخبلا هجرخا . هريع

 ثراحلا نب ةبقع ةعورس وبأ وهو : (هنع هللا يضر ثراحلا نب ةبقع نعو)
 مأ جوزت هنأ) ةكم لهأ يف دعي « حتفلا موي ملسأ « يلفونلا يشرقلا رماع نبا

 مل نععلا لاك (ةأرما تءاجف) ةزمهلا رسكب : (باهإ يبأ تنب ييحي

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لأسف !امكتعضرأ دقل : تلاقف) اهمسا فرعأ

o۹۲ 



 ثراحلا نب ةبقع ثيدح ك5 عاضرلا باب - ةعجرلا باتك ٠

 .هريغ اجوز تحكنف « ةبقع اهقرافف < (!؟ليق دقو فيك» : لاقف ؟ملسو

 . (يراخبلا هجرخأ

 كلذ ىلع سّوبو « لبقت اهدحو ةعضرملا ةداهش نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . لبنح نب دمحأ و فلسلا نم ةعامجو سابع نبا بهذ هيلإو « يراخبلا

 مكحلا مكاحلا ىلع بجي الو ‹ ةقرافملا لجرلا ىلع بجي : ديبع وبأ لاقو

 كلا

 ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذو « ناتأرما الإ عاضرلا يف لبقي ال هنإ : كلام لاقو

 يفكت الو « نيتأرماو لجر وأ « نيلجر ةداهش نم دب ال ؛ هريغك عاضرلا نأ ىلإ

 . اهلعف ررقت اهنأل ؛ ةعضرملا ةداهش

 ضرعت ال نأ طرشب « ةوسن ثالث عم ةعضرملا ةداهش لبقت : يعفاشلا لاقو

 . ةرجأ بلطب

 . هابتشالا ناظم نع زرحتلاو نابحتسالا ىلع لومحم ثيدحلا اذهو : اولاق

 هيلع هللا ىلص يبنلل هلاؤس رركت دقو اميس « رهاظلا فالخ اذه نأب بيجأو

 : هظافلأ ضعب يفو < «!؟لیق دقو فيك» : هلوقب هباجأو « تارم عبرأ ملسو هلآو

 ؛ طايتحالا ساب نم ناك ولو . (اهيف كل ريخ ال» : ينطقرادلا ةياور يفو « «اهعد»

 مكحلا اذه نوكيف ؛ قالطلا ركذي مل تاياورلا عيمج يف هنأ عم قالطلاب هرمأل

 تاروع ىف كلذ متربتعا دقو « ددعلا اهيف ربتعملا ةداهشلا مومع نم ًاصوصخخم
 علطي املق هنأ هيف مهدنع ةلعلاو « ةدحاو ةأرمأ ةداهشب ىفتكي : متلقف « ءاسنلا

 . انه اذكف ؛ هرابتعا ىلإ ةيعاد ةرورضلاف . كلذ ىلع لاجرلا
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 ىمهسلا دايز ثيدح - ۷ عاضرلا باب 4 ةعجرلا باتك ٠
 ص مس مسا س ا ا ااا

 و ايزل E دواد وُب ا

 :(ءاقمحلا عصرتست نأ لك هللا لوسر یھن : لاق يمهسلا دايز نعو)

 : ةحوو : ( ةبحص دايزل سيلو 4 لسرم وهو : دواد وبأ هجرخأ) لقعلا ةفيفحخ زم" تايب باد

 . اهوحنو اهيف ةقامح ال نم راتخيف عابطلا يف اريثأت عاضرلل نأ يهنلا

 ك4



 ةشئاع ثيدح _ ۸ تاقفنلا باب  ه ةعجرلا باتك - ٠

 تاقفّتلا باب  ه

 « هريغ وأ وه هجاتحي اميف ناسنإلا هلذبي يذلا ءيشلا اهب دارملاو . ةقفن عمج

 ا بارغاو او

 ا ةَبثع تنب دنه تلخد : تلاق اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع 4

 ! هللا لوسر ای : ترانت + انو هلاو RT للا لوك: ىلع ناتج

 . ينَب يفكيو ينيك ام َقَمَتلا نم ينيطُُي ال ؛ حيحش ٌَلُجَر نايف ابأ نإ

 : لاق ؟حاتُج نم كلذ يف ّيَلَع له . هملع رغب هلام نم تذخأ ام الإ

 ' هيلع قمتم . «كينَب يفكُيو كيفكي ام فوُرْعَلاب هلام نم يذُخ»

 نب ةعيبر نبا : (ةبتع تنب دنه تلخد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع)

 لتق , اهجوز مالسإ دعب ةكم يف حتفلا ماع تملسأ « فانم دبع نب سمش دبع
 املف « كلذ اهيلع قشف ؛ردب موي ةبتع نب ديلولا اهوخأو ةبيش اهمعو ةبتع اهوبأ

 مث , اهتكالف هدبك تذخأو هتقشف هنطب ىلإ تدمعو كلذب تحرف ةزمح لتق

 : (نايفس يبأ ةأرما) كلذ ريغ ليقو ةرشع عبرأ ةنس مرحلا يف تيفوت « اهتظفل

 نم« سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص همسا : برح نب نايفس وبأ
 4 ىبنلا دنج هتذخأ نيح هتجوز مالسإ لبق حتفلا ماع ملسأ « شيرق ءاسؤر

 ل
 يف هتافو تناكو « ملسأف لي هللا لوسر ىلإ هب ادغ مث « سابعلا هراجأو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع) نيثالثو نيتنثا ةنس نامثع ةفالخ

 ؛ صرح عم لخبلا حشلا : (حيحش لجر نايفس ابأ نإ ! هللا لوسر اي : تلاقف
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 ةشئاع ثيدح 4 تاقفنلا باب © ةعجرلا باتك - ٠

 ال) ءيش لكب حشلاو « لالا عنب صتخي لخبلاو « لخبلا نم صخأ وهف

 ريغب هلام نم تذخأ ام الإ« ينب يفكيو ينيفكي ام ةقفنلا نم ينيطعي

 ام فوُرعملاب هلام نم يذخ» : لاقف ؟حانج نم كلذ يف يلع لهف « هملع

 . (هيلع قفتم . «كينب يفكيو كيفكي

 هجو ىلع ناك اذإ « هركي امب ناسنإلا ركذ زاوج ىلع ليلد هيف ثيدحلا

 . ةبيغلا اهيف اوزاجأ يتلا عضاوملا دحأ اذهو ؛ ايتفلاو ءاكتشالا

 دلولا ناك نإو هرهاظو « جوزلا ىلع دالوألاو ةجوزلا ةقفن بوجو ىلع لدو

 ‹« رخآ ثيدح نم هصصخي ام ىتأ نإف ؛ لاصفتسالا مدعو ظفللا مومعل ؛ ًاريبك

 ريدقت ريغ نم ةيافكلا بجاولا نأ ىلع ليلد هيفو . كلذب ضاق مومعلاف الإو

 لد هيلعو ؛ يعفاشلاو يداهلا مهنم ؛ ءاملعلا ريهامج بهذ اذه ىلإو « ةقفنلل

 . ١١[ :ةرقبلا] (فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو» : ىلاعت هلوق
 نادم موي لك رسوما ىلعف « دادمألاب ةردقم اهنإ : يعفاشلل لوق يفو

 . دم رسعملاو . فصنو دم طسوتملاو

 . نامهرد رهش لك يفو « نادم موي لك يداهلا نعو

 ا و لا و اا ىلعي يبأ نعو

 اغإو لوكأملا ردق يف نايوتسم رسعملاو رسوملا نأل ؛ هتدوجو هتفص يف نافلتخي اغإو
 ظ . اهريغو ةدوجلا يف نافلتخي

 . ريدقتلا ا 3 يوونلا لاق

 را اب ااا ناز یاد را يف ادر ییا هل ابَقَعَت ؛ فنصملا لاق
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 ةشئاع ثيدح _- ۸ تاقفنلا باب .ه ةعجرلا باتك ٠

 . رادقملا كلذ ىلع ثيدحلا كلذ يف ةيافكلا تلمح « تبث نإف ؛ ليلد ىلإ جاتحم

 قافنإلا يف ةيالو مألل نأ ىلع ليلد « هلام نم تذخأ ام الإ : اهلوق ىفو

 الارق ساعد را ىلع

 ىلع اهرقأ هلي هنأل ؛ هذخأي نأ هل بجي ام ءافيتسا هيلع رذعت ْنَم نأ ىلعو

 باجأف ؟حانج اهيلع له ؛ هتلأس دقو « مارح هنأ اهل ركذي ملو ‹ كلذ يف ذخألا

 . يضاملا يف ذخألا ىلع اهرقأو « لبقتسملا ىف ةحابإلاب

 مهيمعطت نأ كيلع جرح ال» : يراخبلا يف هظافلأ ضعب يف درو دقو

 . «فورعملاب

 هنأ لمتحيو « خل هنم ايتف هنأ لمتحي «كدلوو كيفكي ام يدخ» : هلوقو

 هيلعو ؛ هنع ليكو بصن نود نم بئاغلا ىلع مكحلا ىلع ليلد هيفو « مكح
 . ثيدحلا اذه ركذو « بئاغلا ىلع ءاضقلا باب : يراخبلا بوب

 وأ ءدلبلا نع ًابئاغ نوكي نأ بئاغلا ىلع ءاضقلا طرش : يوونلا لاق هنكل

 لب ؛ هذه نم ءيش هيف نايفس وبأ نكي ملو ءًارذعتم وأ هيلع ردقي ال اززعتم

 . بئاغلا ىلع ءاضقلا نم اذه نوكي الف ؛ دلبلا يف ارضاح ناك

 هللا ىلص هنأ : «كردتسملا» يف ةنحتمملا ريسفت ىف مكاحلا جرخأ دق هنأ الإ

 ال : دنه تلاق « «نقرسي الو» : ءاسنلا ىلع ةعيبلا يف طرتشا امل ملسو هلآو هيلع

 نايفس يبأ ىلإ لسرأ ىتح « فكف « يجوز نم قرسأ ينإ ؛ ةقرسلا ىلع كعيابأ
 لدي روكذملا اذهو ‹ «الف سبايلا امأو ‹ معنف بطرلا امأ» : لاقف ؛ هنم اهل للحتي

 . يراخبلا هل نوب ام فالخ هنأ الإ ء رضاح ىلع ىضق هنأ ىلع
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 ىبراحما قراط ثيدح _۔ ۹ تاقفنلا باب  ه ةعجرلا اتك ٠
 د س

 ایف هتوكو# امكح ةنوك خيبو اف هنوك نيو دم ةصقلا نأ لصاخلاز

 هملعب مكح هنإ : ليق دقو «اهفلحتسا الو« ةنيبب اهبلاطي مل هنأل ؛ برقأ

 مكاحلا مكحي هنإ لوقي نمل ةجح وهف « انيمي الو « ةنيب اهنم بلطي ملف اهقدصب
 . لامتحالا روص نم نيعم ىلع اليلد ضهني ال لامتحالا عم هنأ الإ « هملعب

 ىلعو « هدالوأو ةجوزلل جوزلا ىلع ةقفنلا بوجو ىلع لالدتسالا هب متي اغإ

 ( . اهتيافكب مقي مل نإ هلام نم ذخألا اهل نأ

 . تاقفنلا باب ىف انه اذه ثيدحلا داريإ نم فنصملا هدارأ يذلا مكحلا وهو

 اذإف ؛ ةنيدملا اَنُم دق : لاق هنع هللا يضر يبراَحُملا اقراط نعو 4 ٠

 : لوقو سانلا ْبْطْحَي ربما ىلع مئاق لسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر

 كاندا مث كاحأو كَنْحَأَو « َكاَبَأَو َكَمَأ ؛ َلوُعَت رم أدباو , اًيلعلا يطْمُمْلا ' ديا)

 . ئنطقرادلاو ناّبح نبا هَحَّحَّصَو « يئاسنلا هاور . «َكاَنْدَأَ

 مضب ؛ يبراحم ا هللا دبع نب قراط وه : (هنع هللا يضر يبراحنا قراط نعو)

 نوكسو ءارلا رسكب  يعبرو دادش نب عماج هنع ىور « ةلمهم ءاحو ميملا

 ءاحلا رسكب - شارح نبا . ةيتحتلا ةانثملا ديدشتو ةلمهملا نيعلا رسكو ةدحوملا

 ا اذإف ؛ ةّتيدملا اَنْمدق : لاق)  ةمجعملا نيشلاو ءارلا فيفختو ةلمهملا

 دي» : َلوُقَيَو سالا ْبْطْخََي ربما ىلع ُمئاَق مُلسو هلآو هيلع هللا ىَّلِص
 َكاَنْدَأ مث« َكاَخَأَو َكَتْخَأَو « َكاَبََو كَّمَأ ؛ نوُعَت ْنَم أدْباَو ءاَيَلعْلا يطغُلا

 . (ينطفرادلاو َناّبح نبا ُهَحَحَّصَو « يئاّسَنلا ُهاَور . «َكاَندَأَف

 . «ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا» : ثيدحل ريسفتلاك ثيدحلا
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 ىبراحلا قراط ثيدح 68 تاقفنلا باب  ه ةعجرلا باتك ٠
 سس کای منم تو ص ونس يجو دع سسس 0 مم ا امم ا

 ‹ ةعناملاب ؛ ىلفسلا ديلاو « ةقفنملا وأ « ةيطعملاب ؛ ايلعلا ديلا «ةياهنلا» ىف رسفو

 . ةلئاسلا وأ

 دقو ‹ بيرقلا ىلع قافنإلا ںوجو ىلع ليلد . «لوعت نمب أدبا» : هلوقو

 . هركذ ام رخآ ىلإ بألا لبق مألا ركذب هلصف

 . ربلاب بألا نم قحأ مألا نأ ىلع بيترتلا اذه لدف

 نم يراخبلا هجرخأ ام هل لديو « روهمجلا بهذم وهو : ضايع يضاقلا لاق
 ال نمف« مثب ًافوطعم بألا ركذ مث « تارم ثالث ّمألا ركذف ؛ ةريره يبأ ثيدح

 . هذه ثيداحألل ؛ ٌمألا اهب صخ « هيوبأ دحأل ةيافك الإ دجي

 هيدلاوب ناسنإلا انيصوو# : هلوق ىف مألا قح ةدايز ىلع نآرقلا هبن دقو

 . ٠١[ : فاقحألا] «اهرك هتعضوو ًاهرك همأ ا اناني

 بوجو ىلع ليلد « هرخآ ىلإ «. . . كاندأ مث« كاخأو كتخأو» : هلوق يفو

 نم خلا لعجف « (لوعت نمب أ دباو»: هلوقل ليصفت هنإف ؛ رسعملا بيرقلل قافنإلا

 . هلايع

 يف طرتشا هنكلو « يداهلاو دمحأو ىليل يبأ نباو رمع بهذ اذه ىلإو

 لثم ثراولا ىلعو# : ىلاعت هلوقب ًالدتسم ًاثراو بيرقلا نوكي نأ : «رحبلا»

 . [۲۳۳ : ةرقبلا] كلذ

 ًانمَر ؛ بستكم ريغ ريقفل بجت ةقفنلا نأ : يعفاشلا دنعو « سنجلل ماللاو

Îيلا راك نع  | 

 : اهنسحأ ؛ لاوقأف « ثالثلا تافصلا هذه ىدحإ هيف نكي مل نإف : اولاق
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 ىبراحملا قراط ثيدح ۔ ۹۹ تاقفنلا باب  ه ش ةعجرلا اتك ٠

 . هبيرق لام عاستا عم بسكتلا فلكي نأ حبقي هنأل ؛ بجت

 . لاملا ةلزتم لزان هنإف ؛ بسكلا ىلع ةردقلل ؛ نما : يناثلاو

 نم سيل هنأل ؛ سكعلا نود عرفلا ىلع لصألا ةقفن بجي هنأ : ثلاثلا

 . نسلا ولع عم بسكتلا هلصأ فلكي نأ فورعملاب ةبحاصملا

 ردقب a تك ا ندا نا بيرقل بسكتلا مزلي ةيفنحلا دنعو

 . نيقيرفلا بتك يف اذكه « ثرإلا

 هجو ر مل لاوقأ هذهو «اذه فلاخي ام مهنع لقن «رحبلا» يفو

 رعشي ام « [؟* : ءارسإلا] «هقح ىبرقلا اذ تآو# : ىلاعت هلوق يفو « لالدتسالا

 عمو « بجت ةقفنلل هتجاح عمف ةتوافتم قوقحلاو « هبيرق ىلع ًاقح بيرقلل نأب
 . ماركإلاو ربلا نم اهريغب ناسحإلا هقحف « اهمدع

 ىلع رسعملل قافنإلا بجيف ؛ مهتاجردو ىبرقلا يوذل نيبملاك ثيدحلاو
 ليلد نم املع دق امهنأل ؛ ةجوؤلاو دلولا هيف ركذي ملو « ثيدحلا يف بيترتلا
 . فقوت لحم « اثراو هنوكب دييقتلاو « لوألا ثيدحلا وهو ؛ رخآ

 ةجوزلل طقست : ليقف « يضاملا 55 طوقس يف ًافالخ ءاملعلل نأ ملعاو

 > . طقست ال : ليقو « سراقألاو

 . ةجوزلا نود بيرقلا ةقفن طقست : ليقو

 ءايحإ لجأل ال ةاساوملل تعرش امْنِإ EY ةقفن نأب ليصفتلا اذه اوللعو

 ال ةبجاو يهف « ةجوزلا ةقفن اًمأو « يضاملا ىلإ رظنلاب ىفتنا دق اذهو « سفنلا



 ةريره يبأ ثيدح _- ٠١ تاقفنلا باب  ه ةعجرلا بناتك ٠

 . اهطوقس مدع ىلع ةباحصلا عامجإلو « ةجوزلا ىنغ عم بجت اذلو ؛ ةاساوملا لجأل

 ىلص لاق دقو « هدعب فلاخ نم فالخ ىلإ تافتلا الف ؛ عامجإلا مت نإف

 . «فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو» : ملسو هلآو هيلع هللا
 . تباث اهل يذلا قحلا اذهف ؛ ةعيطم ةجوزلا تناك امهمف

 ءارمأ ىلإ بتك هنأ : هنع هللا يضر رمع نع ديج دانسإب يعفاشلا جرخأو

 ؛ اوقلطي وأ « اوقفني نأب مهورمأي نأ مهرمأف « مهئاسن نع اوباغ لاجر ىف دانجألا

 نبا هركذ « يزارلا متاح وبأ ظفاحلا هححصو . اوسبح ام ةقفنب اوثعب « اوقلط نإف

 . «(داشرإلا» يف ريثك

 فلك هللا َلوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو ٠

 . ملم ُهاَوَر . «(قيطُي ام الإ لَمَعْلا نم ْفّلَكُي الو « هوك ُهُماَعَط

 : (كولمملل» : لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . «قيطي ام الإ لمعلا نم فلكي الو « هتوسكو هماعط) ديسلا ىلع « ةكولمملاو

 . (ملسم هاور

 ؛ هتوسكو كولمملا ةقفن بوجو نم هيلع عمجم وه ام ىلع ليلد ثيدحلا

 . هسبليو ديسلا هلكأي ام نيع نم نابجي الف ؛ ةوسكلاو ماعطلا قلطم هرهاظو

 ىلع لومحم « سبلي ام مهتوسكو « معطي ام مهماعطإب رمألاب ملسم ثيدحو
 قلطم ديقي اذه نأ لمتحال ءاذه ىلع عامجإلا نم ليق ام الولو « بدنلا

 اذهو , هقيطي ام الإ لامعألا نم ديسلا هفلكي ال هنأ ىلع لدو « اتكلا ثيدح

 كوُلُمَمْلل» :
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 رباجو ةديح نب ةيواعم اثيدح V9 ١٠؟ا/١ تاقفنلا باب - 0 ةعجرلا باتك ٠
 ا 111 اا ا ا و ا ا ا تا ا تست

 لوس اي : تلق : لاق هيبأ ْنَع يرْيشلا ةيواَعُم نب ميكَح نعو - 1۰1

 . اَهَوسكَتَو «تْمعْط اذإ « اهَمعَطُت نأ : لاق ُةهْيَلَع اندحأ ةجؤز قح اَم ! هللا

 ' ءاّسنلا ةرشع يف مدقتو ؛ ثيدحلا «تّيَسَتكا اذا

 : لاق) ةديح نب ةيواعم : (هيبأ ْنَع يرْيشقلا ةَيواَعُم نب ميكح نَعَو) |

 مث نأ» :لاق هيلع اًندَحَأ ةَجْوَز ىح ام ! هللا لوس اي : ا
 : (ءاَسَسلا ةرشع يف مادقتو « ثيدحلا . «تْيَسَتكا اذإ , اًهَوُسكَتَو « تّمعط

 يراخبلا قلع هنأو « هجام ¿ نباو يئاسنلاو دواد يبأو دمحأ ىلإ هبسنو ؛ همامتب

3w اذإ . اهم 

 . هيلع مالكلا مدقتو « مكاحلاو نابح نبا هححصو « هصعب

 ل : يبنلا نع ُهْنَع ىلاَعَت هللا يضر رباج نسعو - ۷۲ ٠

 فيرا نهتوسكو نهر ْمُكِيَلَع نهو : ءاَسنلا ركذ يف َلاَق  هلوُطب جحا

 منش اجرح
 ر ا ی ل يللا نع نع ىَاََت هللا يضر رباج نعو)

 ا «فورعملاب نهتوُسكو نقرر مكْيَلع نُهلو» : ءاّسّنلا ركذ يف لاق

 نش
 در لال انيك وا کر ا يرجو ىلع لوف

 . هقيقحت مدقت دقو « هيلع عمجم

 ىلع لك ؛ قافنإ نم فروعت ام الإ بجي ال هنأب مالعإ « «فورعملاب» : هلوقو

 هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل# : ىلاعت لاق امك « هلاح ردق

 ظ . [۷: قالطلا] «اهاتآ ام الإ سفن هللا فلكي ال هللا هاتآ امم قفنيلف
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 رباج ثيدح ٠١1 تاقفنلا باب  ه ةعجرلا ناتك ٠

 بجت الو ‹ ةقفن هنأ هيلع قدصي يذلا هنأل ؛ عونصم ماعط اهل بجاولا مث

 . قافنإلا هيلع بجي نم اضرب الإ ةميقلا

 لاق هنإف ؛ قحلا وهو ؛ هراتخاو «يوبنلا يدهلا» يف ميقلا نبا كلذ لوط دقو

 لوسر ةّنس الو « ىلاعت هللا باتك يف هل لصأ الف « مهاردلا ضرف اّمأو : هظفل ام

 الو « ةتبلأ ةباحصلا نم دحأ نع الو « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 نم مهريغ الو « ةعبرألا ةمئألا نم دحأ هيلع صن الو , مهيعبات الو « نيعباتلا

 . مالسإلا ةمئأ

 نم سيلو ؛ فورعملاب قيقرلاو تاجوزلاو براقألا ةقفن بجوأ ىلاعت هللاو
 اع مهوسكي نأ « عرشلا هيلع صن يذلا فورعملا لب ؛ مهاردلا ضرف فورعل ا

 . لكأي ام مهمعطيو « سبلي

 ا رصاص م ربل الو «. بجاولا نم مهاردلا تسيلو

 مل ةرقحسم تناك ولو امي امي بج نإ تاجوزلاو براقألا ةقفت كف كلمي ملو

 بجاولا نع ًاضوع لعبت مهاردلا نإف ؛ بيرقلاو جوزلا اضر ريغب اهنع ةضواعملا حصت

 . روهمجلا دنع تاتقملا وأ « يعفاشلا دنع ٌربلا امإ وهو « ىلصألا

 عرشلا رابجإ الو « ًاضر ريغ نم مهاردب كلذ ىلع ةضواعملا ىلع ربجي فيكف

 ؟كلذ ىلع هل

 نإ نكلو ؛ دابعلا حلاصمو « ةمئألا صوصنو « عرشلا دعاوقل فلاخم اذهف

 نع ةجوزلا ضايتعا يف نأ ىلع . امهقافتاب زاج « هيلع قفنملاو قفنملا قفتا
 01 ىعفاشلا بهذم ىف ًافورعم ًاعازن اهل ةبجاولا ةقفنلا



 رباجو رمع نبا اثيدح 75١1و #٠١77 تاقفنلا باب ۔ ٥ ةعجرلا باتك - ٠

  - Aلك هللا لوُسَر لاق : لاق اًمِهْنَع هللا يضر َرَمُع نب هللا ٍدّبَع نعو :

 يئاّسنلا هاور . توق نَم حيض نأ امنا ءرملاب ىفك» ٠ قلب ملن دنع وهو :

 (ُهَنوُق كلم ْنَمَع سِبحَي ْنأ» .

 یفک : ق هللا َلوُسَر لاق : لاق اَمِهْنَع هللا يضر َرَمُع نب هللا ِدّبَع نعو)

 ْنأ» : ظفلب ملم دنع وهو . يئاسنلا هاور . «ْتوُقَي ْنَم ْمّيِضُي نأ امثإ ء | ءرملاب

 . («هتوق كلي نَمَع سبي
 ًامثآ نوكي ال هنإف ؛ هتوقي نمل ناسنإلا ىلع ةقفنلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلا

 ًايفاك مثإلا كلذ لعج نأب ؛ همثإ يف انه غلوب دقو « هيلع بجي امل هكرت ىلع الإ

 هيلع بجي نيذلا مه مهتوق كلمو مهتوقي نيذلاو « هاوس مثإ لك نع هكاله يف
 ملسم ظفلو ؛ هليصفت فلس ام ىلع « هديبعو هدالوأو هلهأ مهو « مهيلع قافنإلا

 1 ماع يئاسنلا ظفلو « كيلامملا توقب صاخ

 لاق - | هور هلع قولا لماحلا يف تار ربا ناو ۱۰
 ا

 © اس ےب

 . قت امك اهنع هللا ضر سيق تنب ةَمطاَف ثيدَح يف هلا رقت تن

 . ملسم هاور

 . «اَهل ةَقَفَت ال» : لاق  اَهُجْوَر اَهْنَع ىَفَوَنُملا لماَحلا يف - هعفري رباج نعو)
 ةقفتلا يفت تَبَتَو « ُهَفَفَو ظوفحملا : َلاَق ْنكل « تاقث هاجرو ٠ 'يقَهْيَبْلا ُهَجَرْخَ
 . (ملسم هاور . مّدَقَت امك اهنع هللا يضر سيق تنب ةّمطاف ثيدَح يف

 .هيف مالكلا مدقتو ءاهل ةقفن ن ال هنأو , ًانئاب ةقلطملا قح ىف هنأ مدقتو
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 رباج ثيدح ۔_ ٤ تاقفنلا باب  ه ةعجرلا ناتك د ٠

 : فالح اهيف ةلأسملا هذهو , اهجوز اهنع ىفوتملا ةقفن يف انه مالكلاو

 ءاوس « اهنع ىفوتملل ةقفنلا بجت ال اهنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ

 . الئاح وأ « الماح تناك

 تبهذ اذه ىلإو « ىلوألا قيرطبف « ةيناثلا امأو . صنلا اذهلف « ىلوألا امأ

 . ةمذلا ةءارب لصألا نألو ‹ ثيدحلا « اذهل ديؤملاو ؛ ةيفنحلاو ةيعفاشلا

 مهنم نورخآ بهذو « ةقفنلا بجوي ال « ًارشعو رهشأ ةعبرأ صبرتلا بوجوو
 . ٠٤١[ :ةرقبلا] (لوحلا ىلإ اعاتم# : هلوقب نيلدتسم « اهل ةقفنلا بوجو ىلإ يداهلا

 ؛ هببسب ةسوبحم اهنألو « ةقفنلا خسن بجوي ال ةيآلا نم ةدملا خسنو : اولاق

 ل ةلوق ايل لو اهتك لا :ةففنلا نبق كاك اا ياو

 «لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزأل ةيصو ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو#
 نهسفنأب نصبرتي# : ىلاعت هلوقب امإ « عاتملاب ةيصولا تخسنف [140 :ةرقبلا]

 آل :
 لج هلوقب امإو ‹ ثيراوملا ةيآب امإو « ۲٠١[ : ةرقبلا] «ارشعو رهشأ ةعبرأ 1 | م

 ( . «ثراول ةيصو

 2[ : قالطلا] * نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفنأف# : ىلاعت هلوق امأو

 نم «دواد ىبأ ننس» ىفو ‹ اهنع ىفوتملا لوانتت الف ؛ تاقلطملا ىف ةدراو اهنإف

 اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو# : ةيأ تخسن اهنأ : سابع نبا ثيدح

 نهل هللا ضرف اب ؛ ثاريملا ةيآب [184 : ةرقبلا] (لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزأل ةيصو

 . ارشعو رهشأ ةعبرأ اهلجأ لعج نأب « لوح ا لجأ خسنو ؛ نمثلاو عبرلا نم



 ةريره يبأ ثيدح - ٠٥ تاقفنلا ناب ه ةعجرلا باتك ٠

 ىفوتملاو « نئابلا نأ ديري هنأكف « سيق تنب ةمطاف ثيدح فنصملا ركذ امأو
 . ريغلل لحلاو ةنونيبلا عماجب ؛ دحاو امهمكح « اهنع

 دّملا» : ش الو هللا لوُسر لاق: لاق ُهْنَع هللا يضر ةريره 5 نعو ١ع

 : ينْمعطأ : رم لوقت ؛ نوعي نم مدح ادبي « ىلُقٌسلا ديلا نم ريح اَلا

 . نسح هداتسإو ٠ ينطقرادلا هاَوَر . «ينقلط وأ

 اًيلُعلا ديلا» : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ناسحإلاو ربلا ىف : يأ : (أدبيو) امهريسفت مدقت : (ىلفسلا ديلا نم ريح
 م م
 عمو

 ‹ ينطقرادلا اور . (ينَقّلَط وأ « ينُمعطأ ةأرملا ل لوقت ؛ لوُعي نم مكدَحأ)

 ( ج هدانسإو

 ظفح يف نأ الإ  ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع مصاع قيرط نم هجرخأ
 ا ا

 اي : اولاق : يليعامسإلا ةياور يفو « ةريره يبأ ىلع افوقوم يراخبلا هجرخأو

 هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لوق نع وأ « كيأر نع هلوقت ءيش !ةريره ابأ

 ظ ؟ملسو

 يف نورظانلا هلاق اذكه ؛ هطابنتسا نم هنأ ىلإ ةراشإ ؛ يسيك نم اذه : لاق

 ظ ا .:تنذاخألا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : مهل لاق امل ةريره ابأ نأ  نيعتيو لب  رهظي يذلاو

 ىلص هللا لوسر نع وأ « كيأر نع هلوقت ءيش اذه : اولاق مث« ملسو هلآو هيلع



 ةريره يبأ ثيدح 060-2 تاقفنلا باب  ه ةعجرلا ںاتكک ٠
 هیس ت ا م ر ل الاسا اا ل ا اے ا ل اا ما ےس

 اربخم ال « مهب مكهتملا باوج ؛ يسيك نم : هلوقب باجأ ؟ملسو هلآو هيلع هللا

 . قلو هللا لوسر نع نكي مل هنأ

 . ةقيقحلا هب دارأ هنأ ىلع ةريره يبأ سيك نم هلوق لمح حصي فيكو

 : قلك هللا لوسر لوق ىلإ هطابنتسا بسنيف ؛ لي هللا لوسر لاق : لاق دقو

 نم وهف ؛ كلذ نم ةريره ابأ اشاحو ؟ غلي هللا لوسر ىلع هنم ذك الإ اذه لهو
 و

 . «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ‹ ادمعتم ىلع بذک نم» : ثيدح ةاور

 هنإ : انلق اذلو ؛ لئاسلاب مكهتلا الإ ةريره وبأ دري مل هنأ ةحضاو نئارقلاف

 . هدارم اذه نأ نيعتي

 نم : هلوق رسف دق هنأ ىلع « هثيدح ضعب ةياورلا نم فنصملا هب ىتأ ىذلاو

 حيحص» يف ام ىلإ ةراشإ سيكلاب هنع ربعو « هظفح نم : يأ ؛ ةريره يبأ سيك
 یک و 7 هللا لوسر هالمأف « هيلع تناك ةرمن وأ« هبوث طسب هنأ نم هريغو «يراخبلا

 املأ اننكسأ
rw e 

 اار

2 

 .. اشيك راض بوثلا كلذ : لوقي هنأك « اعيش هنم سني ملف هفل مث « ًاريثك ًاثيدح ظ

 يف همامتو أمات ةريره يبأ ثيدحب فنصملا تأي مل هنأ ىلإ كل انرشأو

 يليعامسإلا ةياور يفو ٠ (ينلمعتساو ينمعطأ : دبعلا لوقيو» : يراخبلا

 1 (!؟ينع دت نم ىلإ : نبالا لوقيو ٠ ينعب الإو ينمعطأ : كمداخ لوقيو»

 , دلولاو كولمملاو ةجوزلا نم : ركذ نم ىلع قافنإلا بوجو ىلع ليلد لكلاو
 باجيإو «هعيب بجو الإو . دبعلا ةقفن بجي هنأ ىلع لدو « كلذ مدقت دقو

 . ًاريبك ناك نإو « هيبأ ىلع دلولا ةقفن



 بيسملا نب ديعس ثيدح 7 تاقفنلا باب © ةعجرلا |اتك ٠

E ye N نه نب ند قست NE 
 وأ ًاثانإ « نيغلاب وأ « اوناك ًالافطأ ؛ دالوألا عيمجل ةقفنلا ةفئاط بجوأف ؛ بسك

 ءابآلا نع اهب نونغتسي لاومأ مهل نكي مل اذإ « ًاناركذ .

 جوزتتو « ركذلا غلبي نأ ىلإ هيلع قافنإلا بجاولا نأ ىلإ روهمجلا بهذو

 الف « لاومأ مهل تناك نإف ؛ ىنمز اوناك اذإ الإ بألا ىلع ةقفن ال مث « ىثنألا

 بلط اهتقفنب اهجوز رسعأ اذإ ةجوزلل نأ ىلع هب لدتساو ؛ بألا ىلع بوجو

 : هلوق هل لديو ؛ قارفلا

 - هلْهَأ ىلع قف ام أجي ال لُجَّرلا يف - بّيَسُملا نب ديس نعو 7

 نزلا يب ع ايف نح روثملم نب يمس هَر «اًمهتيب قّرفي» : -

 يوق لزم اذهو ةا لاقف اةن ةا و , ديعسل تلق : لاق « هنع

 : َلاَق هلْهَأ ىلَع قف ام جي ال لُجَّرلا يف - بيَسُملا نب ديعّس نعو)
“or ريم 8 

 ءَ داَنزلا يبأ نع ايس نع ٍروصْم نب هيس هجر (اَمِهَنْيَب قرف
 ئو ل ااو: ةن لن ةة بيلا نب ديعتنا تلق : لاق
 ةقث نع الإ لسري ال هنأ نم فرع امل « اهب لومعم ديعس ليسارمو

 هللا لوسر ةنس ؛ ةنس : ديعس لوق نوكي نأ هبشي يذلاو : يعفاشلا لاق

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ا مزح نبا لوق امأو

 !؟رمع ةنس نع هلاؤس ديريو ؟ةنس : لئاسلا
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 بيسملا نب ديعس ثيدح _ ٠ تاقفنلا باب  ه : ةعجرلا باتك ٠

 لوسر ةنس نع الإ لئاسلا لأس لهو « هيلع مالكلا لمح يغبني ال امم اذه

 !؟ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا

 ديري نأ لمتحي هنإف ؛ اذك ةنسلا نم : يوارلا لاق اذإ هنإ : ةعامج لاق امنإو

 اغإ هنأل ؛ هريغ ةّئس نع ال ءاهنع الإ بيجما بيجي الو , ملسو هلآو هيلع هللا

 اق هتنس وهو ؛ ةجح وه امع لأس

 لاق : اظفلب ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو ينطقرادلا جرخأ دقو

 . «امهنيب قّرفي» : لاق « هتأرما ىلع قفني ام دجي ال لجرلا ىف - هالك هللا لوسر

 وهف ‹ مهولا ىلع ىقهيبلا هعبتو « هيف ىنطقرادلا مهو هنأ فنصملا ىوعد امأو

 5 «راهنلا ءوص ىشاوح)» يو هأنققح لقو 1 حيحص ريغ

 نم مهدنع نم ىلع نوذخأي مهنأ يف دانجألا عارم نلا رهتع تاک ىتأيسو

 . اوقلطي وأ « اوقفني نأ دانجألا

 ‹ جوزلا راسعإ دنع ةيجوزلا خسف وهو « مكحلا اذه يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ظ : لاوقأ ىلع

 نم ةعامجو « ةريره ىبأو رمعو ىلع بهذم وهو « خسفلا توبث : لوألا

 مبسم دو لاق هبو «دمحأو ىعفاشلاو كلام ءاهقفلا نمو « نيعباتلا

 ا . هجيرخت مدقت . «رارض الو ررض ال : ثيدحبو « رکد اع

 ؛ روهمحلا دنع اهل ةقفن ال زشانلا نأ ليلدب ؛ عاتمتسالا لباقم يف ةقفنلا نأبو

 اوبجوأ دق مهنأبو « ةجوزلل رايخلا بجوف « عاتمتسالا طقس ؛ ةقفنلا بجت مل اذإف

>. 



 بيسملا نب ديعس ثيدح 4 تاقفنلا ناب. 6 ّْ ْ ةعجولا بات - ١

 نأل ؛ ىلوأ ةجوزلا قارف باجيإف « هقافنإ نع زجع اذإ ؛ هكولم عيب ديسلا ىلع

 . هدبع بسكل ديسلا قاقحتساك « جوزلل اقحتسم سيل اهبُسك

 نم عقاولا ررضلاو ؛ ةنعلاب خسفلا ىلع ءاملعلا عامجإ رذنملا نبا لقن دق هنأبو

 : لاق ىلاعت هنأبو « ًانينع جوزلا نوكب عقاولا ررضلا نم مظعأ « ةقفنلا نع زجعلا

 (ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف# : لاقو « [1 : قالطلا] (نهوراضت الو»

 . ةقفن ريغب اهكرت نم دشأ ررض يأو فورعمب كاسمإ يأو « [174 : ةرقبلا]

 خسف ال هنأ : - يعفاشلل لوق وهو - ةيفنحلاو ةيوداهلا هيلإ بهذ ام : يناشلاو

 و اعّردق نمو# : ل هلق نمل ع ااا

 . [۷: قالطلا] «اهاتآ ام الإ اسفن هللا فلكي ال هللا هانآ

 . هيلع بجي ال ام كرت دقف « لاحلا هذه يف ةقفنلا هللا فلكي مل اذإو : اولاق

 يف تبث دق هنأبو « هنكس نيبو هنيب قيرفتلل ًاببس نوكي الف ؛ هكرتب مثأي الو

 ‹ ةقفنلا هنم هجاوزأ بلط امل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هنأ «ملسم حيحص»

 :  لوقي امهالكو « امهقانعأ ًاجوف ةصفحو ةشئاع ىلإ رمعو ركب وبأ ماق

 داو . !؟هدنع سیل ام و هللا لوسر نلأست

 ا 8 ب چای 0 اولاق

 . اهدجي ال ىتلا ةقفنلا هاتلأس ال

 1+ ىبنلا رقي مل ؛ لب قل ان اهو امه عشا ناف

 22 .ااعفام

 ىلع نيخيشلا ي
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 بيسملا نب ديعس ثيدح _ ٦ تاقفنلا باب  ه ةعجرلا باتك - ٠

 ةبلاطملا كلذ ريدقت ىلع تبشت ىتح «راسعإلا عم ابلاطت نأ امهل نأ نيبلو

 اك ىبنلا ربخي ملو « بير الب  رسعملا ةباحصلا ىف ناك هنألو

 . دحأ خسف الو « خسفلا ةجوزلل نأب

 قافنإلا نأ لدف ؛ جوزلا كلذكو ؛ خسفلا نم نكي ملو « اهتقفن تبجول ؛ اهعامج

 ‹ هلثم هلعل ءرخآلا هثيدحو « هسيك نم هنأ نيب دقف ؛ ةريره ىبأ ثيدح امأو

 . لسرم ديعس ثيدحو

 . لوقن هبو « جوزلا نع بوجولا طوقس ىلع تلد امنإ : ةيآلا نأب بيجأو .

 يبأ برضو قلي هجاوزأ ةصق نأبو « هب بلاطت ةأرملل قح وهف خسفلا امأو
 هلم هيلع بوجولا مدع ىلع تلد ؛ ةيآلاك يه« متركذ ام رخآ ىلإ رمعو ركب

 نإف ؛ هقارفب نحمسي ال نهنأ مولعمو « خسفلا وأ « قالطلا نلأس نهنأ هيف سيلو
 . ةصقلا ىف ليلد الف ؛ ةرخآلا رادلاو هلي هللا لوسر نرتخاف نهريخ دق ىلاعت هللا

 بيدأت ءابآلل نأ نم ملع املف ‹ امهبرض ىلع رمعو ركب يبأل هرارقإ امأو

 نم هيلع بجي اميف طرفي ال هلي هنأ مولعمو « يغبني ال ام اوتأ اذإ ءانبألا

 . ةيلكلاب عازنلا لحم نع ةصقلا جرختف « كلذ ىلع ةدايز نبلط نهلعلف « قافنإلا

 قالطلا وأ . خسفلا تبلط ةأرما نأ ملعي ملف ؛ ةباحصلا نم نورسعملا امأو
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 بيسملا نب ديعس ثيدح ٠56 تاقفنلا باب  ه .ةعجرلا باتك ٠

 ءاسن ناك لب ؛ ةجح نوكت ىتح . كلذ نع اهعنمو ةقفنلاب جوزلا راسعإل

 نإ : كلام لاق امك « هرسعتو شيعلا كنض ىلع نربصي ؛ نهلاجرك ةباحصلا

 . ايندلا نهدارم نكي ملو « ىلاعت هللا دنع امو « ةرخآلا ندري نك ةباحصلا ءاسن

 نم ايندلا ءاجر نجوزتي امّنِإف ؛ مويلا ءاسن امأو ء نهجاوزأ رسعب نيلابي نكي ملف

 ظ . ةوسكلاو ةقفنلاو « جاوزألا

 نوراتخي ملعلا ةمئأو « 50 م هنأ تفرع دقف ؛ بيسملا نبا ثيدح امأو-

 هدضاع يذلا عوفرملا ةريره يبأ ثيدحل قفاوم وهف ؛ فلس امك اهب لمعلا

 . ديعس لسرم

 . هنع ةينغ هانركذ اميفف « ةريره يبأ ثيدح طوقس ضرف ولو

 وهو  قفني ام دجي ىتح « ةقفنلاب رسعأ اذإ جوزلا سبحي هنأ : ثلاثلا لوقلاو

 . بسكتلل سبحي : ةيوداهلا تلاقو «  يربنعلا لوق

 ؛ هتقو يف ءاشعلاو « هتقو يف ءادغلا وه امنإ بجاولا نأل ؛ نالكشم نالوقلاو

 ؛ هنع عنام وهف « بجاولا بوجو لالخ يف ناك نإ سبحلاف ؛ هتقو يف بجاو وهف

 سبحي فيكف ‹ بوجو الف ؛ هلبق ناك نإو « ضقنلاب دارملا ضرغلا ىلع د دوعيف

 . ًاقافتا راسعإلا روهظ عم هل سبحي الو « نيدلاك راص « هدعب ناك نإو !؟بجاو ريغل

 ؟اهجوز راسعإ نع هتلأس ةأرمال دواد نب دمحم لاق : ةلأسملا هذه يفو

 رمؤت اهنأ ىلإ موق بهذو « باستكالاو يعسلا فلكي هنأ ىلإ سان بهذ : لاقف

  اهبيجي وهو  لاؤسلا تداعأف « باوجلا هنم مهفت ملف . باستحالاو ربصلاب ةأرما
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 تيا و دعس كرز تاقفنلا باب © ةعجرلا ناتك - ٠

 الو « يضمأف اطلس الو « يضقأف ًايصضاق تسلو كتبجأ دق !ءذه اي: لاك

 . يضرأف أجوز

 . ًاعبار الوق نوكيف ؛ ةلأسملا هذه يف فقولا همالك رهاظو

 تاقا تلك رغم اج زو يسوم تنتاك نإ ولا نا: جاا لوقلا

 ل روا ىلعو# : ىلاعت هلوقل ؛ رسيأ اذإ هيلع عجرت الو ءاهجوز ىلع

 . مزح نب دمحم يبأ لوق وهو ؛ [5** : ةرقبلا] (كلذ

 صيصختلا ىري ال هلعلو ؛ ريغصلا دولوملا ةقفن يف اهقايس ةيآلا نأب درو

 0 . قايسلاب
 ناك وأ « هراسعإب ةملاع تجّوزت اذإ ةأرملا نأ وهو  ميقلا نبال : سداسلا لوقلا

 لعج هنأكو ؛ خسفلا اهل ناك الإو « اهل خسف ال هنإف « ةحئاج هتباصأ مث « ًارسوم

 « ةحئاجلل رسعأ مث , هجّوزت دنع ًارسوم ناك ثيح نكلو « هترسعب ًاضر اهملع
 ظ . اهل خسفلا توبث مدع هجو رهظي ال

 لوقلا وه الئاق اهرشكأو اليل اهاوقأ نأ تفرع لاوقألا هذه تفرع اذإو

 رأل

 : أارهش لجۇي كلام لاقق « ةقفنلاب هليجأت يف خسفلاب نولئاقلا فلتخا دقو

 د نير دا ءارهشا ليقو « ةنس : دامح لاقو « مايأ ةثالث : يعفاشلا لاقو

 نمو  ملعي يذلا ررضتلا هب لصحي ام لب ؛ نييعتلا ىلع ليلد الو : تلق
 . قلطي وأ « قفنيل ؛ مكاحلا ىلإ ةجوزلا هعفارت : لاق « قيلطتلا هيلع بجي هنإ لاق
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 ةريره يبأو رمع ائيدح ۔ ۷۸٠۱و ۷ تاقفنلا باب  ه ظ .ةعجرلا باتك . ١

 ‹ يه خسفت مث « راسعإلا تبثيل « مكاحلا ىلإ هعفارت : خسف هنأب لوقلا ىلعو

 ا تا یا اا a يالا او

 يف الاس ًاقالط ناك ٠ قلط نإف ؛ ةثعلا يف

٠ VVكاتي يف داتا ءاَرَمأ ىلإ بك هنأ هلع هللا يضر رم نعو -  

 وُنَعَب ء اوُقلَط نإف ؛ اوُقَلَطُي وأ ء اوُقفْنُي نب مُهوذخأي نأ : مهئاّسن نع اوُباَغ

 . نّسَح ِداَنْسِإب ْيَقهْيبلا مث يعفاشلا هَجَرْخأ . اوُسّبَح ام ةقفتب

 وُباَع لاجر يف داَْجألا ءارمأ ىلإ بك هنأ هع هللا يضر َرَمُع نعو)
 ام ةقفتب زب ب اوُهَعَب ء اوقلط نإف ؛ اوقلطُب وأ « اوني نأب موذي نأ : مهئاّسن نع

 ا . (نّسَح داتسإب يقيل مث : يعفاشلا هجرخأ . اوُسبَح

 ال هدنع ةقفنلا نأ ىلع ليلد هنأو ءرمع نم يأرلا اذه هجو قيقحت مدقت

 : جاوزألا ىلع نيرمألا جا بجي هنأ ىلعو a ٠ ىح يف لطم اب طقست

 ْ . قالطلا وأ ٠ قافنإلا

 يبتلا ىلإ ٌلجر ءاَج : َلاَق ُهْنَع ىَلاَعَت هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو - 4
 : لاق . «كسْفَن ىلع ةقفنأ» : لاق ؟ٌراَتيد يدنع ! هللا لوُسَر اَي : لاقف الك

 ىَلَع ُهَقفْنأ» : لاق ؟ٌرخآ يدنع : لاق « «كدّلو ىَلَع هقفثأ» : لاق ؟رحَا يدع

 ؟رحآ يدنع : لاق « «كمداخ ىلع ُهَقِفْنَأ» : لاق ؟رحآ يدنع : لاق « «كلْهَأ

 هجرخأو هل طفلا داد ا يعفاشلا ١ بلع تلأ» :لاق
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۸ تاقفنلا باب ۔ ه ةعجرلا ياتك ٠

 . دلولا ىلع ةَجْوّرلا مدقتب مكاحلاو يئاستلا

 و ّيَِنلا ىلإ ٌلجر ءاَج : َلاَق ُهْنَع ىَلاَعَت هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو)
 يدنع : لاق . «كسْفَن ىلع ٌةقفنأ» : لاق ؟راتید يدنع ! هللا لور اي: لاقف

 ىَلَع ُهَقفنأ» : لاق ؟رخآ يدنع : لاق . «كدَلَو ىَلَع هقفثأ» : لا ق ؟زخآ

 ؟رخآ يدنع : لاق . «كمداخ ىلع ُهَْنأ» : لاق ؟رخخآ يدنع : لاق « «كلُهأ

 ت او هل: ظللاو دواد وُبَأو يعفاشلا تينا ملغ تنأ» : لاق"

 . (دلولا ىلَع ةَجْوّرلا يدقتب مكاحلاو ُيئاّسنلا

 . ددرت ريغ نم دلولا ىلع ةجوزلا ميدقت « رباج ةياور نم «ملسم حيحص» يفو

 مدقف ؛ يروثلاو ناطقلا ىيحي ىلع فلتخا : مزح نبا لاق : فنصملا لاقو

 مدقي ال نأ يغبنيف ؛ ةجوزلا ىلع دلولا نايفس مدقو « دلولا ىلع ةجوزلا ىيحي

 هلآو هيلع هللا ىلص هنأ حص دق هنأل ؛ ءاوس نانوكي لب ؛ رخآلا ىلع امهدحأ

 . ةرم دلولا مدق هتداعإ يف نوكي نأ لمتحيف ؛ ًاثالث ملكت « ملكت اذإ ناك ملسو

 . ءاوس اراصف . ةجوزلا مدق ةرمو

 اثالث هلوقي امل ملسو هلآو هيلع هللا یلص هريركت سيلف ؛ ديعب لمح اذه : تلق

 ثيدحلا اذه لثمو « هنع مهفي مل اذإ « رركي امنإو ؛ بلاغ ريركتلا مدع لب ؛ درطمب

 . باوجلل لئاسلا مهفل هيلإ ةجاحلا مدعل؛ ريركتلا هيف يرجي ال لاؤس باوج

 . لهألا يدقت ةياور يّوقت اهيف ددرت ال يتلا رباج ةياور مث

 ؛ رخدي ال هنأو « هدنع ام ناسنإلا قافنإ ىلع ثح هيفو « مدقت دق ثيدحلاو

 ملو . «ملعأ تنأ» : هيلع بجي نم ةيافكو هتيافك دعب  رخآلا يف هل لاق هنأل
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 ةديح- نب ةيواعم ثيدح 4 تاقفنلا باب - ه . ةعجرلا ناتك ٠

 . كلذ لمتحت « ةرابعلا هذه تناك نإو « كتجاحل رخدا : لقي .

 ! ہللا لوسر اَي : تلق : لاق «دَج ْنَع هيبأ ْنَع ميكح نب زهَب نعو - 4

 : لاق ؟نَم مث: تلق : «ككأ» : لاق ؟ْنَم مث : ك لاق رب نم

 دواد وُبأ أ ةَجّرخخأ . «ىرقألاف ؛ ا وا لاق ؟نَم مث : ضلك ككاو

 ا

 . هنسحسو < يذمرتلاو

 ص 9 نسب يب

 : (هيبأ نع میکخ نبا) يازف نال نوكسو ةدحوملا حتفب : : (زهب نعو)

Eلاق) اليخ مدقت يباحص 4 يريشقلا ةديح نب 2 (هادج نع)  : 

2 
gE 

 ««كمأ» : لاق ؟نم نم مث : : تلق « «كّمأ» : لاق ؟رَبَأ نم ! هللا لوس اي تلق

 بّرقألا ألا مث« كاَبأ» : لاق ؟نَم منش: لذ ني كار لاق ؟نّم مث: فلق

 . (هتسحو , يذمرتلاو واد وأ ُهَجَرْخَأ . «نرقألاق

 اهتيقحأو ربلاب مألا ميدقت يضتتقي هنأو « هب ( هم اا ا مدقتو 0 د ب
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 6-2 ةناضحلا باب 5 ةعجرلا باتك ٠

 ةناضحلا باب - 5

 يف هلعج ؛ ةناضحو ًانضح ىبصلا نضح نم ردصم « ةلمهملا ءاحلا رسكب

 حشكلا ىلإ طبإلا نود ام وه ءاحلا رسكب ؛ نضحلاو « هنضتحاف هابر وأ « هنضح

 يف امك ؛ هتيحان وأ« ءيشلا بناجو امهنيب امو « نادضعلا وأ ءردصلاو
 1 . «سوماقلا»

 . هرضي وأ , هكلهي امع هتياقوو هتيبرتو « هرمأب لقتسي ال نم ظفح : عرشلا يفو
 ت ےس 2ع

 اذه ينا نإ !هللا َلوُسَر اي تلاق ةأرما نأ : : ورْمَع نب هللا دْبَع ْنَع ۱۰۸۰

 . ينقَلط ُهاَبَأ نإو « ءاوح ُهَل يرجح , ءاَقس هَل يبدَتو « ءاَعو ُهَل ينب ناک

 تنأ» : مّلسو لاو هلع لا ىلص هللا E ؟ ينم هعزنپ ْنَأ داَرأو

 . مكاحلا ُهَحَّحَّصَو « دواد وُب E E يحكنت مل ام « هب قحا

 طلغ وهو ! ةخسن يف اهمضب عقوو « ةلمهملا حتفب جويس نیا دب زز

 واولا رسكب : (ءاعو هل ينطب ناك اذه ينبا نإ ! هللا لوسر اي : تلاق ةأرما نأ)

 هل ييدثو) «سوماقلا» يف امك فرظلا ؛ ءاعإلا : لاقيو « مضي دقو  دملاو

 اضيأ هيف امك ؛ نبللاو ءاملل نوكي ؛ عذجأ اذإ ةلخسلا دلج ؛ ءاسكك وه : (ءاقس

 ءاحب : (ءاوح هل) ناسنإلا نضح « ءارف ميجف ةثلثم ةلمهم ءاحب : (يرجحو)

 همضي : يأ ؛ ءيشلا يوحي يذلا ناكملا مسا : ايفا ءانسك ةنزب ؛ ةلمهم

 ىلص هللا لوسراهل لاقف ؟ينم هعزني نأ دارأو « ينقلط هابأ ناو) هعمجيو

 . دواد وبأو دمحأ هاور . (يحكنت ا هب قحا تنأ» : ملسو هلآو هيلع هللا

 . (مكاحلا هححصو
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح - ٠۰ ةناضحلا باب 5 0: ةعجرلا باتك ٠١
٠ 

 هعازتنا بألا دارأ اذإ ءاهدلو ةناضحب قحأ مألا نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 اهتيولوأو اهقاقحتسا يضتقت « اهب تصتخا تافص ةأرملا هذه تركذ دقو . اهنم

 . اهل مكحو كلذ ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهّرقأو « اهدلو ةناضحب

 يف ةربتعملا يناعملاو للعلا نأو « مكحلل يضتقملا ىنعملا ىلع هيبنت هيفف

 . ةميلسلا رطفلا يف ةرقتسم ماكحألا تابثإ

 «رمع مث « ركب وبأ هب ىضقو « هيف فالخ ال ثيدحلا هيلع لد يذلا مكحلاو

 راتخيو بشي ىّنح « كنم هل ريخ اهرحو اهشارفو اهحير : سابع نبا لاقو
 ظ . ةصق يف قازرلا دبع هجرخأ . ا

 بهذ هيلإو ؛ ةناضحلا نم اهقح طقس « تحكن اذإ مألا نأ ىلع كيدا لدو

 . ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك اذه ىلع عمجأ : رذنملا نبا لاق ؛ ريهامجلا

 نأب لدتساو « حاكنلاب ةناضحلا طوقس مدع ىلإ مزح نباو نسحلا بهذو

 يبنلاب تجوزت ةملس مأ اذكو ‹ ةجوزم يهو هتدلاو دنع ناك كلام نب نتا

 اهب ىضق ةزمح ةنبا اذكو « اهتلافك یف اهدلو يقبو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . ةجوزم يهو اهتلاخ ةَ ىبنلا

 دق هنأل : ديري ؛ ةفيحص هنإف ؛ لاقم هيف روكذملا ورمع نبا ثيدحو : لاق .

 ٠ ٠ ةفيحص هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نإ : ليق
 يراغخبلا ؛ هب اولمعو ةمئألا هلبق بيعش نب ورمع ثيدح نأب هنع بيجأو ٠

 E مهلاثمأو هيوهار نب قاحسإو يديمحلاو ينيدملا نب او دمحأو

 . هيف حدقلا
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 ةريره يبأ ثيدح - ١ ةناضحلا باب 5 ةعجرلا اتك ٠

ِ 

 ةناضحلا هيلإ لقتنت نم بلط عم الإ ًاليلد متي ال هنإف « هب جتحا ام امأو

 . هتعزانمو

 يف ركذي ملو « اهدلوب موقت نأ ةجّوزملا مالل نأ يف عازن الف « هبلط مدع عم امأو

 . هاعدا ام ىلع هركذ اميف ليلد الف ؛ كلذ يف عازن لصح هنأ ةروكذملا صصقلا

 أ : ةنع هللا يضر ةَرْيَرُه يبأ نعو - ١

 i ةّبلع يبأ رب نم يناقسو ين دقو « يباب َبَهَدَي نأ ديري يجوز

 هذه « َكوُبَأ اذه ! مال ايد : مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص ٌيبتلا لاقف « اجْوَر

 دمحأ هاَوَر . هب ْتَقَلَطْناِف هّمأ ديب َدَخحَأَف .«تئش امهّيَأ ديب خف ؛ كَم

 ص

 ر

 نإ !هللا لوئمر اي : تلاق ةأَرما ت

 م رسوب £

  Eيذمرتلا لا .

 يجوز نإ ! هللا لوسر اي : تلاق ةأرما نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 نيعلا رسكب : (ةّبتع يبأ رئب نم يناقّسَو ينَعفَن دقو « ينباب بهذي نأ ديري

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « اهجوز ءاجف) بنعلا تابح ةدحاو ؛ ةلمهملا

 ديب ذخأف  «تْئش اَمِهّيَأ ديب ذخف ؛ َكّمَأ هذهو « َكوُبَأ اذه ! ٌمالُغ ايه: ملسو

 نبا هححصو : (يذمرتلا هححصو « ةعبرألاو دمحأ هاور . هب تقلطناف همأ

 . ناطقلا

 . بألاو مألا نيب ريخي هسفنب هئانغتسا دعب ىبصلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 المع ؛ يبصلا رّيخي هنأ ىلإ ةليلق ةعامج بهذف ؛ كلذ ىف ءاملعلا فلتخاو

 . نينسلا عبسلا نم رييختلا دحو ؛ هيوهار نب قاحسإ لوق وهو ؛ ثيدحلا اذهب

 نأ ىلإ هب ىلوأ مألا : اولاقو ء رييختلا مدع ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو
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 ةريره يبأ ثيدح - ١ ةناضحلا باب ةعجرلا باتك ١-

 ؛ ىثنألاب ىلوأ مألاو « ركذلاب ىلوأ بألاف « هسفنب ىنغتسا اذإف ؛ هسفنب ىنغتسي

 وأ « ناك ًاركذ دلولاب قحأ مألا نإ : لاق هنكل « رييختلا مدع يف كلام مهقفاوو

 . ليلد الب ليصافت ةلأسملا ىفو

 . «يحكنت مل ام « هب قحأ تنأ» : ثيدح مومعب رييختلا ةافن لدتساو

 . هب قحأ تناك ام ريغصلا ىلإ رايتخالا ناك ولو : اولاق

 رييختلا ثيدحف اهيف ًاقلطم وأ « ةنمزألا يف ًاماع ناك نإ هنأب : بيجأو

 . نيليلدلا نيب عمج اذهو « هديقي وأ « هصصخي

 ةناضحلا نأل ؛ ةعرق الب مألل نوكي ليقف « هيوبأ دحأ يبصلا رتخي ي مل ناف

 . لصألا ىلع يقب « ريخي مل اذإف ؛ هرايتخاب اهنع لقني اغإو اهل قح

 ثيدح ةعرقلا يف : ءاج دق ْذِإ ؛ امهنيب عرقي هنأ :  ًاليلد ىوقألا وهو - ليقو

 لاي و لجرلا لافف + احين لج ىبنلا لاقف : ظفلب ةريره يبأ

 هجرخأ . هب تبهذف همأ راتخاف ؛ «تئش ئش امهيأ رتخا» : كلي لاقف « يدلو نيبو

 ءافلخلا لمعل ؛ اهيلع رايتخالا مدق نكل ؛ رايتخالا ىلع ةعرقلا ميدقت هرهاظو

 نانوكي ال ةعرقلاو رييختلا نإ : «يوبنلا يدهلا» يف لاق هنأ الإ« هب نيدشارلا

 . دلولا ةحلصم هب تلصح اذإ الإ

 ىلإ تافتلا الو « هيلع تمدق ؛ هنم ريغأو بألا نم نوصأ مألا تناك ولف
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 دانس نب عفار ثيدح - ۲ ةناضحلا باب 5 ةعجرلا باتك ٠

 ةلاطبلا رثؤي لقعلا فيعض هنإف ؛ ةلاحلا هذه ىف ىبصلا رايتخا الو « ةعرقلا

 دنع ناكو « هرايتخا ىلإ تافتلا الف « كلذ Ls نم راتخا اذإف ؛ بعللاو

 . اذه ريغ ةعيرشلا لمتحت الو « هل عفنأ وه نم

 5 اهكرت ىلع مهوبرضاو « عبسل ت ةالصلاب مهورم» : لاق دي يبنلاو

 ١[ : ميرحتلا] ] «اران مكيلهأو مكسفنأ اوقإ# : لوقي هللاو . «عجاضملا يف مهنيب اوقّرفو أ

 ةرشاعمو بعللا رثؤي يبصلاو ؛ نآرقلا هملعت وأ ٠ بتكملا يف هكرتت مألا تناك اذإف

 كلذكو ؛ ةعرق الو «رييخت الو « هب قحأ اهنإف « كلذ نم هنكمي هوبأو ؛ هنارقأ

 . نسح مالك اذهو « ىهتنا ؛ سكعلا

 رفا تو ملأ هنأ هنع هللا يضر ناس نسب عقار نسعو - ۸۲ ١

 اا لاو ةّيحاَن مالا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص يتلا دَعَا مل

 NF َلاَمَف . «! هدا مُهللا» : َلاَقَف « هنأ ىلإ َلاَمَف ءاَمُهنيَب يِبصلا َدَمْفَأَو

 . مكاحلا ُهَحَّحَّصَو « ُيئاّسنلاَو َدْواَد وُبَأ ُهَجَرْخَأ . ُهذَحَأَ

 0 | تأ مَلْسَأ هنأ هنع هللا يضر ٍناتس نب عفاَر نسعو)

 دعقأو « ةّيح بألا ةّيحاَ َمألا مُلسو هيلع ىلاعت هللا ىّلص يتلا َدَمْنَ

 | | َلاَمَق هدها مهللا» : لاقف أ ىلإ لاق امي يملا

 . (مكاحلا هَحَحّصَو « يئاّسنلاَو : زاد را خا : :ذخأت

 هنأل كلذو ؛ لاقم هدانسإ ىفو « لقنلا لهأ هتبثي ال : رذنملا نبا لاق هنأ الإ

1١ 

 . نيعم نب ىيحيو يروثلا هفعض ؛ عفار نب رفعج نب ديمحلا دبع ةياور نم

 . ركذ : ليقو « ىثنأ هنإ : ليقف « يبصلا اذه يف فلتخاو
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 هَ

 دانس نب عفار ثيدح - ۲ ةناضحلا باب 5 ةعجرلا باتت - ٠

 راتخاف « هللا هيذهي نأ اعدو ‹ امهنيب ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هدعقأ

 يخ ةلدآ نيم سيلفا: ةيوعلا ةرغدلا اج اأ

 دلولا ناك نإو « ةرفاكلا مألل ةناضحلا قح توبث ىلع ليلد ثيدحلا ىفو ٠

aبهذ اذه ىلإو ءامهنيب وي يبنلا هدعقي ملء قحٍاهل نكي ملولذإ  

 . يروثلا و يأرلا لهأ

 . اهرفك عم اهل قح ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 . هللا نألو « هنيد ىلع لفطلا ةيبرت ىلع ًاصيرح نوكي نضاحلا نأل : اولاق

 ىلوأ مهضعب نينمؤملا لعجو « نيملسملاو نيرفاكلا نيب ةالاوملا عطق ىلاعت
 . 15١[ : ءاسنلا] «اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو# : لاقو « ضعبب

 . ًابيرق تفرع امك ؛ هيلع ىلوملا ةحلصم ةاعارم نم اهيف دب ال ةيالو ةناضحلاو '

 خوسنم وهف ؛ هتحصب لوقلا ىلعو ؛ هضاهتنا مدع تفرع دق عفار ثيدحو

 ظ . هذه ةينآرقلا تايآلاب

 ْ ةيوداهلا مهو -  روهمجلا طرتشا دقو « الشم - ةرفاكلا مالل ةناضحلا تت فيكو ظ

 نإو - !؟اهيف ةق ةقسافلل ىقح هل هنأو 4 ةنضاحلا ةلادع يعفاشلا و كفا ںباحصأو

 ل - ملاعلا لافطأ عاضل ؛ ةنضاحلا يف ًاطرش ناك ولو ؛ دعبلا نم ةياغ ىف أطرش ناك

 قاسفلا لافطأ ةعاسلا موقت نأ ىلإ يي هلوسر هللا ثعب ذنم لزي مل هنأ مولعمو

 ملعي الو , نورثكألا مهنأ عم ؛ ايندلا لهأ نم دحأ مهل ضرعتي ال « مهنوبري مهنيب

 . هب لمعلا مدعل ؛ لطاب طرشلا اذهف ؛ هقسفل امهدحأ وأ « هيوبأ نم لفط عزتنا هنأ
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 الو « هوتعم الو « نونجم ةناضح الف ؛ ًاغلاب القاع نضاحلا نوك طرتشي « معن

 . مهيفكيو مهنضحي نمل نوجاتحي ءالؤه ذِإ ؛ لفط
 ؛ ةثالثلا ةمئألا ساحصأو ةيوداهلا هب تلاقف « نضاحلا ةيرح طارتشا امأو

 . ةيالو ةناضحلاو ؛ هريغ ىلوتي الف ؛ هسفن ىلع هل ةيالو ال كولمملا نأل : اولاقو

 ؛ لقتنتف عبت ملام« هب قحأ مألا نإ: E يف كلام لاقو

 ‹ «اهدلو نع ةدلاو هلو ال) : ثيدح مومعب لدتساو ؛ هب قحأ بألا نوكيف

 . «ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قّرف ء اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم» : ثيدحو

 جرخأو « يطويسلا هنسحو ؛ ركب يبأ ثيدح نم ىقهيبلا لوألا جرخأ

 . مكاحلا هححصو ؛ بويأ يبأ ثيدح نم مكاحلاو يذمرتلاو دمحأ يناثلا

 قرغتسا نإو « ىنثتسم ةناضحلا قحف « ديسلل ةكولمم تناك نإو « اهعفانمو : لاق

 . هبر ةدابعو هسفن ةجاح ىف كولمملل ىنثتست يتلا تاقوألاك « كلذ نم ًاتقو

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر بزاع نب ءاَرَبلا نعو - ۴۳

 ا أ . ألا ةلزْنَم ٌةَلاخلا» : لاق ءاهتلاسحل هرْمَح ةا يف ىَضق مس

 يراخُبلا

 دنع ةيراججلاو» : لاق هنع هللا يضر يلع ثيدَح نم مدا

 . «ةدلاو ةلاخلا نف ؛ اهتلاخ

 م هلآو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نأ هنع هللا يضر بزاع نب ءاَرَبلا نعو)
 يراخبلا ةجرخأ . ألا ةلزنَم ةلاخلا» : لاقو « اهتلاخل َةَرْمَح ةنبا يف ىضق رق ص
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 بزاع نب ءاربلا ثيدح - ۳ ةناضحلا باب <  ةعجرلا باتك ٠١.

 ؛ اهتلاخ دنع ةيراجلاو» : لاق هنع هللا يضر يلع ثيدّح نم دمحأ ُهَجَرخَأَو

 . مألاك اهنأو « ةلاخلل ةناضحلا توبث ىلع ليلد ثيدحلاو : («ةدلاَو ةلاخلا نإف

 . عامجإلا كلذ صخ نكلو « مألا مأ نمو بألا نم ىلوأ ةلاخلا نأ هاضتقمو

 نم ةروكذملا ةبصع نإف ؛ لاجرلا نم ىلوأ ةجوزملا ةأرملا ةناضح نأ هرهاظو -

 يضر ىلع ماصتخاو . ةصقلا هل تلد امك ةناضحلل نوبلاط « نودوجوم لاجرلا

 : لاقو < ةلاخلل اهب ىضق هنأو «- تقبس دقو  ةثراح نب ديزو رفعجو ونع هللا

 ظ ظ . «مألا ةلزنمب ةلاخلا»

 ءاضقلا لكشتساف « رفعجلا اهب ىضق ل

 ! اهل ةبارقلا يف ات ا ريفر کیری ایس سيل نزلا رفعجل اهب
 ااغ نضرب رادع ةجوزل اهب ىضق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : هباوجو

 : ةموصخلا لحم يف لاقو ءارفعج عزانملا ناك امل نكل « رفعج تحت تناك اهنإف

 بلاطملا وه ناك امل ؛ رفعجل اهب ىضق « يتجوز : يأ  يتحت اهتلاخو يمع تنب
 . ةلاخلل ءاضقلا نأب ةنابإ «مألا ةلزنمب ةلاخلا» : لاقو < ًارهاظ

 ءاضقلا عقوأ اغإو « رفعج ةجوزل اهب ىضق ءرفعجل اهب ىضق : ا

 . اذه ىف لاكشإ الف ؛ بلاطملا هن أل ؛ هيلع

 : ثيدخل ! ةناضحلا ىف اهل قح الو « ةجّوزم ةلاخلا نأب ًايناث لكشتسا هنأ الإ

 58 . «يحكنت مل ام « هب قحأ تنأ»

 اهنأل ؛ اهتناضح طقست اغنإو ‹ جوزلل ةجوزملا يف قحلا نأ : هنع باوجلاو

 يف قح اهل نم نضحت اهنأب جوزلا يضر اذإف ؛ هتمدخو هقحب مايقلاب لغتشت
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 ةريره يبأ ثيدح - ٤ ٍ ةناضحلا باب 5 ةعجرلا ياتك ٠

 تي للا ا ل ءاقب بحأو « هتناضح

 . ريرج نباو مزح نباو ىيحي مامإلاو نسحلا بهذم اذهو « مكحلا ليلد ةصقلا

 . « بألا اهل عزانملا ناك ثيح « اهدحو مألا ةناضح طقسي اغإ ةأرملل حاكنلا نألو ٠

 . بألا ريغ اهل عزانملاو ‹ مألا وأ « جيوزتلاب ةناضحلا نم اهقح طقسي الف « اهريغ اّمأو

 قلعتي نمو« قلطملا جوزلل اهضغب دتشي ةقلطملا ةأرملا نأ نم فرع ام هديؤي
 يف غلابتو ‹ هتظاغإل ادصق ؛ هنم اهدلو لامهإ ىلإ نأشلا اهب غلبي دقف ؛ هب

 . هقح ريفوتب يناثلا جوزلا دنع ببحتلا

 ملسو هلاو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأب لوقلاو . ثيداحألا لمش عمتجي اذهبو

 العروب هن ال ليفي ةنايشحلا ىف اقح ةبصعلل نأ ىلع لاد هنأو « رفعجل اهب ىضق

 ا ا ىلع هلرق نال مقال قس رس اودع قر

 ةناضح ىف عزانت ال مالا نأ هانعمو . ءاضقلا ةلع كلذ نأ حيرص ؛ «مأ ةلاخلا»

 . اهريغل قح الف ؛ اهدلو

 هيلع هللا یلص هللا لوُسَر لاق : لاق هع هللا يضر ةَرْيرْه يبأ نعو - ۸٤ ٠

 لوا «ُهَعَم هْملْجُي ْمَل نإف ؛ ٠ هماعطب , مداح مك دحأ ت اذإ» : اة هلآو

 راها طلبو هتعمل ال ا

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر هريره يبأ ْنَعَو)

 هسلجيلف : (هماعطب) E (همداخ) مدقم لوعفم : ( (مكدَحأ ل اذإ) : ملسو

 ظفللاو « ِهّْيَلَع َقفَتُم ٠ (نيَتَمْفل وأ « مق والف همم ةلسلجُ مل نَف) هعم

 . (يراخُبلل



 رمع نبا ثيدح 2 ٥ ةناضحلا باب 5 ةعجرلا ياتك ٠

 . ارح وأ « اكولمم نوكي نأ نم معأ « ىثنألاو ركذلا ىلع قلطي مداخلا

 ٠ ٠ ًاريخم ركذ ام ماعطلا نم هلواني هنأو ؛ باجيإلا رمألا رهاظو

 هب دارملا سيل « معطي ام همعطي نأب رمألا هيف يذلا ثيدحلا نأ نايب هيفو

 نم ؛ ءيش ىندأب هيف هكرشي لب ؛ لكأي ام نيع نم هعبشي نأ الو « هتلكاؤم
 ظ نقلوا ةمقل

 بلاغ نم مداخلا ماعطإ بجاولا نإ : ملعل لهأ عيمج نع رذنملا نبا لاق .

 ديسلل نأو « ةوسكلاو مادإلا اذكو « ةدلبلا كلت يف هلثم هنم لكأي يذلا توقلا

 . ةكراشملا لضفألا ناك نإو « كلذ نم سيفنلاب رثأتسي نأ

 مداخلاب قلعتي كلذ نأ ىلع لدف « «ُةَجالعَو ُهرَح يلو هنإف» : ثيدحلا مامتو

 دوجول ؛ ماعطلل لماحلا كلذ ىف جردنيف ؛ ماعطلا ليصحت ىف ةيانع هل يذلا
 . هب هسفن قلعت وهو « هيف ىنعملا

 فلج يبنلا نع ُهنع هللا يضر رَّمُع نبا نعو 6

 ؛اهنَقَسَو اَهَْمَعْطَأ يه ال ؛ ايف راتلا تَلَخخَدَف ْتَناَم ىح اهتنجس ةّره يف

 . هيلع قم . «ضزألا شاش نم لكا اهنكَرَت يه الو « اًهْنَسَبَح يه ْذإ
 لاق : (ةأرما تبذع» : لاق غلي يبنلا نع ُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 ينب نم : ةياور يفو « ةيريمح اهنأ : ةياور يفو ء اهمسا ىلع فقأ مل : فنصملا

 ‹ تتام ىتح . اهتنجس) ركذلا رهلاو ءرونسلا ىثنأ يه : (ةره يف) ليئارسا
 اهتكرت يه الو « اهتسبح يه ذإ ؛ اهتقسو اهتمعطأ يه ال ؛ اهيف رانلا تلخدف

 ٣ يس

 ةأرما تبذع» : لاق * و 35 .٠
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 رمع نبأ ثيدح - ٥ ةناضحلا باب - 5 ةعجرلا |اتك- ٠

 - اهرسكو اهمض زوجيو - ةمجعملا ءاخلا حتفب : («ضرألا شاشخ نم لكأت

 . (هيلع قفتم) ضرألا ماوه : دارملاو ؛ فلأ امهنيب نيتمجعم نينيشو

 0 ةرهلا لتق يرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 لذ يبس ًاباذع تديزو « اهرفكب تبذعف ةرفاك ةأرملا نأ لمتحيو

 . ةيصعملا هذهب رانلا تلخد امنإ ؛ ةملسم تناك اهنإ : يوونلا لاقو

 تعبلا» يف يقهيبلا هاورو « ةرفاك تناك : «ناهبصأ خيرات» يف ميعن وبأ لاقو

 . اهملظو اهرفكب ساذعلا تقحتساف : ةشئاع نع «روشنلاو

 لاح اهلتق زوجي ةرهلا نأ حصألا نإ : «جاهنملا حرش» يف يريمدلا لاقو

 . لاخلا هذه نود اهودع

 . قساوفلا سمخلاب اهل ًاقاحلإ ؛ اهنوكس لاح ىف اهلتق يضاقلا زّوجو
 . اهماعطإ لمهي مل اذإ اهطبرو ةرهلا ذاختا زاوج ىلع ليلد ؛ ثيدحلا يفو

 شطبت اهتيلخت بجاولا لب ؛ ةرهلا ماعطإ بجي ال هنأ ىلع لديو : تلق

 عبارلا ءزجلا هيليو 2 تثلاخلا ءزجلا 9

 . هللا ءاش نإ « تايانجلا باتك : هلوأو

1Y 





 ضرب

 اذن

 دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 عويبلا باتك -۷

 هنع يهن امو « هطورش باب ١-

 . مانصألاو « ريزنخلاو « ةتيملاو ءرمخلا عيب مرحي

 . نهاكلا ناولحو « يغبلا رهمو ‹ بلكلا نمث نع يهنلا

 . هتعلسل لجرلا نم عيبلا بلطب سأب ال

 . ًالثم دماج نْمس يف تعقو اذإ ؛ اهلوح امو ةتيملا ءاقلإب رمألا

 . لطاب وهف ؛ ىلاعت هللا باتك يف سيل طرش نم ناك ام

 . عوفرمو لسرم ثيدح ظفل ىلع خيشلل قيلعت چ

 . اهثرإو « اهتبهو « دالوألا تاهمأ عيب نع يهنلا

 لبا لبخ عيب نع يهنلا
 . هتبهو ءالولا عيب نع يهنلا

1۹ 



 نضر
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۳۷ 
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 باب١ عويبلا باتک ٠ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 «. .. ةعيب يف نيتعيب عاب نم» : ثيدح ىلع خيشلا مالک د

 . نابرعلا عيب نع يهنلا

 . هلحر ىلإ هزوحي نأ لبق هارتشا ام عيبي نأ يرتشملل حصي ال

 000. شجنلا نع يهنلا

 . ةرباخلاو « ةنبازملاو « ةلقاحلا نع ىهنلا

 . يدابلل رضاحلا عيب نعو « نابكرلا يقلت نع يهنلا

 . كلذك هتبطخ نعو « هيخأ عيب ىلع لجرلا عيب نع ىهنلا

 . ناوخإلا كلذكو ء اهدلوو ةدلاولا نيب قيرفتلا مرحي

 ظ . عاتم لكل ريعستلا نع يهنلا

 ٠ .راكتحالا نع يهنل

 . هعيب ديرأ اذإ ؛ ناويحلل ةيرصتلا نع ىهنلا

 . ناويحلل ةيرصتلا نع يهنلا ثيدح يف لاوقألا

 . ارمخ هذختي هنأ ملعي نمل بنعلا عيب نع يهنلا

 ةن يف ةكربلا يقرابلا ةورعل لل يبنلا ءاعد

 ي ةورع ثيدح ىلع خيشلا مالك هب

 يف اسم عيب نعو « عفت ىتسح ماسنألا نوطب يف اس ءارسش نع يهنلا

 . خلإ . . . اهعورض

 . عيبلا نم ةلاقإلا لضف

1. 
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38 
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۸۹ 

۸۹ 
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۹۲ 

۹۲ 

 رايخلا باب ۔ ۲

 . اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا

 . «امهناكم نع اقرفتي ىتح» : دنسل خيشلا نيسحت و

 . ةبالخ ال : لوقي نأب عويبلا يف عدخُي نمل كلب هرمأ

 . اثالث رايخلا هل لعج دق يلب يبنلا نأ : ثيدحلا دنسل خيشلا نيسحت #

 ابرلا باب "' 

 . «. . . أباب نوعبسو ةثالث ابرلا» : ثيدحلا دنسل خيشلا حيحصت ه*

 . ابرلا اهيف مرحي ىتلا فانصألا نايب

 . ةئيسنلا يف الإ ابر ال : هلوق نع عجر سابع نبا نأ خيشلا حيحصت #

 . ابرلا ةلع نايب وب

 نم ىمسملا ليكلاب اهليكم ملعي ال يتلا رمتلا نم ةربصلا عيب نع يهنلا

 0 ظ . رمتلا

 ينثاب ةدالق ربيخ موي تيرتشا : ديبع نب ةلاضف ثيدحل خيشلا حرش

 . اهتلصفف زرخو بهذ اهيف « ًارانيد رشع

 . ةئيسن ناويحلاب ناويحلا عيب نع ىهنلا

 . ثيدحلل خيشلا حيحصت ب

 . مهنيد ىلإ اوعجري ىتح لذلا مهقحل ةمألا اهتلعف ول ىتلا رومألا نايب

 . ثيدحلل خيشلا حيحصت *

 . ةيوستلا سيلدتب فرعي مل شمعألا نأ خيشلا نايب ه

1۲۱ 



۹۵ 

۹٥ 

15 

۹۷ 

۹۹ 
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 . يشترملاو يشارلا وْ هللا لوسر نعل

 . حابم رمأ يف ةعافشلل ةيدهلا ذخأ زاوج خيشلا حيجرت #

 . رانلا يف يشترملاو يشارلا ةياور فيعضت

 . ةقدصلا نم شيجلا زيهجت ثيدحل خيشلا نيسحتو

 . ةنبازملا ىنعم ريسفت

 ءارتشا نع لأسي هلي هللا لوسر تعمس : ثيدحل خيشلا حيحصت
 . هيف (ةئيسن) ةدايز فيعضتو « رمتلاب بطرلا

 . ئلاكلاب ئلاكلا عيب نع يهنلا

 رامثلا لوصأ عيبو . ايارعلا يف ةصخرلا باب 5

 . ةيرعلا ريسفت #

 . اهحالص ودبي ىتح رامثلا عيب نع ىهنلا

 . ثيدحلل تاياور ركذ *

 . «دلب لك نم ةهاعلا تعفر ًاحابص مجنلا علط اذإ» : ثيدح فيعضت ه«

 . دتشي ىتح بحلا عيب نعو ‹ دوسي ىتح بنعلا عيب نع يهنلا

 نهرلاو ضرقلاو ملّسلا باوبأ  ه

 . ةباحصلا لعفب لالدتسالا وب

 . «لخنلا يف اوفلست ال» : ثيدح فيعضت

 . «. . . ًانيد نادي ملسم نم ام» : ثيدح ىلع خيشلا مالك ه«

 مهيلإ ةيدأتلا نسح يف بيغرتلاو ‹ سانلا لاومأ لاكئتسا كرت ىلع ثحلا

1۲ 



 باب ٦ عويبلا باتك ۔۷ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

۲۰ 

 . ةنيادملا دنع

 . .٠ . . نئادلا عم هللا نإ» : ثيدح ىلع مالكلا ه

 . «. . . ءافو يف ةين هل تناك دبع نم ام» : ثيدح ةيوقت *

 . ماشلا نم زب هل مدق انالف نإ : ةشئاع ثيدح ىلع خيشلا مالك ه«

 . «. . . اهفلع نهترملا ىلعف» : ةياور ىلع خيشلا مالك *

 : هيف ءاملعلا لاوقأو « نوهرملاب نهترملا عافتنا

 | . ©. . . نهرلا قلغي ال» : ةياورل خيشلا حيحصت

 . ءاضق مهنسحأ سانلا رايخ

 ؟نيدملا نم ةيدهلا ذخأ زوجي له ه

 رجحلاو سيلفتلا باب 5

 نم اهب قحأ وهف ؛ اهنيعب هدنع يهو سلفأ مث « ةعلس لجرلا عاتبا اذإ *

 . لاح لا لوهجم ال « نيعلا لوهجم رمتعملا ابأ يوارلا نأ باوصلا ه

 eT اهبحاص كرت نإ الإ» : ةدايز ىلع مالكلا

 . «هتبوقعو هضرع لحي دجاولا يل»

 . ثيدحلا ىلع مالكلا چ

 . هئامرغ ءاضقل هنع هعيبيو « هلام يف فرصتلا نيدملا ىلع مكاحلا رجحي

 . ...٠ ملسم ئرما لام لحي ال هنإ) : ثيدح حيحصت چ

 . ةنيهج عْفْيَسَأ يف رمع مكح ةصق ىلع مالكلا ۾

1۳ 



 باب 8و0 عويبلا باتك ۔۷ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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 . رجحلا يف رفعج نب هللا دبع ةصق حيحصت ه*

 . هفرصت ذفني ال غلبي مل نم

 موي هك يبنلا ىلع تضرع : رمع نبا ثيدح يف ةدايز ىلع مالكلا *

 . دحأ

 :٠ ١ ةيلهألاو ةدالجلا ىلع رودي برحلا ىلإ جورخلا يف نذإلا نأ حيجرت

 >0 . اهجوز نذإب الإ اهلام يف فرصتلا ةأرملل زوجي ال

  ...هاهلام يف رمأ ةأرملل زوجي الا : ثیدح نيسحت +

 . «. . . حودك لئاسملا اغإ» : ةرّمس ثيدح حيحصت «

 حلصلا باب -

 .. مهطورش ىلع نوملسملا

 . هللا دبع نب ريثك ةياور ىلع مالكلا *

 2. هيلع مكحلاو « . ..نيملسملا نيب زئاج حلصلا» : ثيدح جيرخت

 . «هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال» : ثيدحلا ىلع مالكلا

 نامضلاو ةلاوحلا باب -4

 . «ملظ ىنغلا لطم» : ثيدحل تاياور ركذ

 . انم لجر يفوت : لاق رباج ثيدح حيحصت چ

 sk كفو اريخ هللا كارج» : ثيدح فيعضت چ

 OR هتثرولف الام كرت نم» : ثيدح ىلع مالكلا

 . ثيدحلا ىلع مالكلاو ٠ دح ىف ةلافك ال

AE 



 باب 8-١ عويبلا باتك - دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . هجولاب ةلافكلا 65

 ةلاكولاو ةكرشلا باب -4 ۱۷

 . هنباو نابح نب ديعس لاح نایب ٭ ¬ ۷

 . «يكيرشو يخأب اني : ثيدحل خيشلا حيحصت ۱۹۸

 ٩۹ «دعسو رامعو انأ تكرتشا» : ثيدح ىلع خيشلا مالك ٭ .

 . (ربيخب ىليكو تيتأ اذإ) : ثيدح فيعضت# ۱۷1

 . نيعلا ضبق يف لوسرلا اهب قدصيو « ريغلا لام يف ةنيرقلاب لمعلا زوجي 0075
 . ظفاحلا امهيف عقو نيأطخ نايبه ۳

 رارقإلا باب - ۱۷٦ ٠

 رم ناک لو یا لق» : رذ يبأ ثيدح حيحصت * ۱۷٦

 ةيراعلا باب ۱۷۸ ١

 . حيحص (ةقيقعلا ثيدح) ةرمس نم نسحلا عامس تابثإ ه ۹

 . «. . . ريعتسملا ىلع سيل» : ثيدح ىلع خيشلا مالك ي ۱۸۰

 ١ نيمضتلاب ةنومضم ةيراعلا .

  1١«كناخ نم نخت الو ‹ كنمتئا نم ىلإ ةنامألا دأ) . .

  60١مانغ نب قلط لاح نايب# .

  00١كنمتئا نمل ةنامألا دأ» : ةريره يبأ ثيدحل خيشلا نيسحت ب . . .« .

  ۱A0«ةنومضم ةيراع لب» : ثيدح ىلع خيشلا مالك .
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 باب ۔ 5-١6 عويبلا باتك -۷ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

AVبصغلا باب - ۲  

 . «. . . ماعطب ماعط» : ثيدحل خيشلا حيحصت * ۱۸۹

 ٠١ يرماعلا تيلفو « ةجاجد تنب ةرسج ىلع مالكلا ي .

 . ةيفص ءانإو ةصفح ءانإ ةشئاع رسكب مزجلا يفن # 0

 . هتقفن هلو ‹ ءيش عرزلا نم هل سيلف مهنذإ ريغب موق ضرأ يف عرز نم ۱۹۴۳

  ..«قح ملاظ قرعل سيل» ثيدح ىلع مالكلا ٭ ٥

 ةعفشلا باب - ۴ ظ > ۱14۹۷

 هعفشلا ىنعم نايب 4۷

 . مسقي مل اميف كيرشلل ةعفشلا تبثت _ ۷

 . «كرش لك ىف ,ةعفشلا» : ةياور ىلع مالكلا # 6

  * 6١«رادلاب قحأ رادلا راج» : ثيدح ىلع مالكلا .

 . «هبقصب قحأ راجلا» ثيدح ىلع مالكلا * ۰۲

 ٦١» «لاقعلا لحك ةعفشلا» : ثيدح فيعضت .

 ٠ ضارقلا باب 5 ۲۰۸

 . «ةكربلا نهيف ثالث» : ثيدح فيعضت » ۸

 ةراجإلاو ةاقاسملا باب ۱۱

 . ةرجاؤملاب رمألاو ‹ ةعرازملا نع ىهنلا ه4 °

 . هترجأ ماجحلا ءاطعإ لحي 57

 فر
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 دا ب ب لل يدل ندعو

 نايبو « «. . . مهمصخ انأ ةثالث» : ثيدح جيرخت يف عقو مهو نايب ه«

 . ىفئاطلا ميلس نب ىيحي لاح

 . «ىلاعت هللا باتك أرجأ هيلع متذخأ ام قحأ نإ

 . «اهلبقاف ؛ ران نم ًاقوط قّوطت نأ بحت تنك نإ» : ثيدح حيحصت ۾

 . 2. . . هرجأ ريجألا اوطعأ» : ثيدح جيرخت يف تعقو ماهوأ نايب چ

 . «هترجأ هل مسيلف اريجأ رجأتسا نم» : ثيدح ىلع مالكلا ه«

 تاوملا ءايحإ باب - 75

 . «. . . ةتّيم اضرأ ايحأ نم» : ثيدح حيحصت ۾

 . «هلوسرلو هلل الإ ىمح ال» : ثيدح جيرخت ه«

 . «رارض الو رزض ال»

 . ثيدحلا جيرخت يف عقو مهو نايب ۾

 . «هللا هراض ٌراض نم» : ةدايز جيرخت «

 . «. . . أطئاح طاحأ نم» : ثيدح حيحصت ه«

 . ثيدحلا نيسحتو ؛ «ًانطع ًاعارذ نوعبرأ هلف أرثب رفح نم» ¥

 ثيدحلا حيحصتو ؛ «رانلاو < ءاملاو « ألكلا / ةثالث ىف ءاكرش سانلا» 00

 فقولا باب - ۷

 . ربكملا يرمعلا رمع نب هللا دبع لاح نايب ۾

 . «... هتانسحو هلمع نم نمؤملا قحلي امم نإ» : ثيدح نيسحت چ
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 رمع باصأ : رمع نبا ثيدح ىف دمحأ دنع ةدايزل خيشل م | حيحصت

 . ربيخب اضرأ

 .. ضرأب تفدصت ةصفح نأ : ةدايز حيحصتا

 ىبقرلاو . ىرمعلاو « ةبهلا باب - ۸

 . هل بهو نمل ىرمعلا

 . ئبقرلاو ىرمعلا ىنعم نايب

 . اهتراج ةراجلا ءادهإ ىلع ثحلا

 ةطقّللا باب 9

 . ةطقللا ريسي نع ىفعي

 . ةطقّللا ماكحأ

 . طقاللا طورش

 . جاحلا ةطقل نع يهنلا

 ضئارفلا باب - 2٠

 . هسكعو رفاكلا ملسملا ثري ال

 . نيتلم لهأ نيب ثراوت ال

 . هل ثراو ال نم ثراو لاخلاو « هل ىلوم ال نم ىلوم هلوسرو هللا

 . ناك نم هتبصعل ديف دلولا وأ دلاولا زرحأ ام

1۳۸ 
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 باب ۲۲و ١ حاكنلا باتک ۔۸ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ایاصولا باب ۔ ١

 . ةيصولا ةيعورشم نايب

 . ثراو هل نمل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا عنم

 1 (مكتانسح يف ةدايز مكتافو دنع کرا ثلثي مكيلع قدصت هللا نإ»

 ٠ ةعيدولا باب - ۲

 . ةعيدولا ىنعم نايب

 دل ناما

 حاكنلا باتک ۔۸

 . جرفلا هب نصحيو ‹ رصبلا هب ضغي ام ليصحت ىلع ثحلا

 . اديدش ًايهن لتبتلا نع يهنلاو « ةءابلاب رمألا

 . ءيش لك يف نيدلا لهأ ةبحاصم ىلع ثحلا

 . اهجوزت ةدارإ دنع ةأرملل رظنلا زاوج

 . حالصلا لهأ نم ناك اذإ لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع زاوج

 . هنم دب ال ام هكلم نم جرخي نأ لجرلل زوجي ال

 . حاكنلا نالعإب رمألا

 . «يلوب الإ حاكن الد

 . «لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ»

 . «اهسفن ةأرملا جوزت الو ةأرملا ةأرملا جوزت الو

1۹ 



 باب ۲و ۱ حاكنلا باتك ۸ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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 . حاكنلا ةيالو ةأرملل سيل

 نأ تركذف « ف يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ : ثيدحل خيشلا حيحصت #

 . ةهراك يهو اهجوز اهابأ

 . امهنم لوألل يهف ؛ نايلو اهجوز ةأرما اميأ

 . «اهتلاخو ةأرملا نيب الو « اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال»

 . اهيلع جوزتي ال نأ ةأرملا طارتشا

 . اهنع ىهن مث « ةعتملا يف وب هصيخرت

 . هل لّلحْماو لّلحلا لي هللا لوسر نعل

 رايخلاو ةءافكلا باب ١ ظ

 . نيدلا ريغب ةءافكلا يف ةربع ال

 .. اهأطي مل ام رايخلاب يهف ؛ ةمألا تقتع اذإ

 . ءاش امهتيأ قالطب ناتخأ هتحتو ملسأ نم كلي هرمأ

 ءاملعلا لاوقأو « ديدج دقع نودب ملسأ اذإ اهجوزل تملسأ اذإ ةأرملا درت

 ظ ( . كلذ يف

 . خلإ .. . اك قع يف يهف ؛ همالسإب هتأرما تملعو جوزلا ملسأ اذإ

 . بيعلاب حاكنلا خسف يف ءاملعلا فالتخا

 ظ . ةنس لجؤي نيّنعلا نأ رمع ىضق

 ءاسنلا ةرشع باب ۲

 . نهقالخأ جوع ىلع ربصلاو « ءاسنلاب ةيصولاب رمألا
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 باب ٤ و٣ حاكنلا باتك دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

A 

TAA 

۳۹۰ 

 كلما

۷ 

۹ 

2 

۲ 

٦ 

۳1 

 . عاقولا رومأ نم هتأرما نيبو هنيب عقي ام لجرلا ءاشفإ ميرحت

 . هتأرما نايتإ هتدارإ دنع لجرلا هلوقي ام

 . عامجلل اهاعد اذإ اهجوز ةباجإ ةأرملا ىلع بجي

 . «ةمشوتسملاو ‹ ةمشاولاو « ةلصوتسملاو « ةلصاولا يج هللا لوسر نعلا

 . هيف فالخلاو , لزعلا نع يهنلاو « ةليغلا ةحابإ

 . هئاسن نيب لي .هيلع بجاوب سيل مسقلا نأ نايب

 قادّصلا باب ۔ ۳

 . ًاقادص قتعلا لعج ةحص

 . هيك هجاوزأ هقادصإ

 رهم اهلف ؛ اهب لخدي ملو تامو اقادص اهل ضرفي ملو ةأرما جوزت نم
 . لثملا

 . هرسيأ قادصلا ريخ

 . لوخدلا لبق ةقلطملل ةعتملا ةيعرش

 ةييلولا باب

 ل لل اعدل

 . اهتأيلف ةميلو ىلإ مكدحأ يعد اذإ

 . اهيتأي نم اهعنمي ؛ ةميلولا ماعط ماعطلا رش

 . خلإ . . . رفسلا ىف ةأرملاب ءانبلاو « حبذ ريغب ةميلولا ءازجإ

1٤١ 



 باب و قالطلا باتك 4 دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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3 
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 هذ

3A 

V4 

VV 

VV 

 . خلإ . . . هيلي ام لكألاو « لكألا دنع ةيمستلاب رمألا

 . برشلاو لكألا بادآو « هطسو نود ءانإلا بناج نم لكألاب رمألا

 تاجوزلا”نيب مسقلا باي ده

 . هتاجوز نيب مسقلا كرات ىلع ديدشلا ديعولا

 . اهقح طقس اهترضل اهتبون تبهو اذإ ةأرملا

 . افيفخ ًابرض هتأرما برضي نأ لجرلل زوجي

 علخلا باب
 فالخلاو « قادصلا رادقم علخلا ديرت يتلا ةأرملا نم ذحخأي نأ لجرلل زوجي

 . ةدايزلا ىف

  قالطلا باتك 4

 . «قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ»

 ا يعدبلا قالطلا نع يهنلا

 مالسإلا ردص يف ناك ثالشلا قالطلا نأ لادلا ثيدحلا ىلع مالكلا

 ' : ةدحاو ةقلط

 . ةعدب تاقيلطتلا تالثلا عمج

 . ةدحاو ةقلط ثالثلا قالطلا دع يف فالخلا

 . . دج اهلزه يتلا رومألا نم قالطلا

 نبا ظفاحلا نع. . . دج نهدج ثالثا : ثيدح فيعضت خيشلا لقن ۾

 تك

15 



  4١اهرفكي نيمي وهف هتأرما لجرلا مرح اذإ .

 ٥ قالط . كلهأب يقحلا : هتأرمال لجرلا لوق .

  5حاكن دعب الإ قالط ال .

 . ثالث نع ملقلا عفر 1

 ةعجرلا باتك ۔ 40 ٠

 ةرافكلاو راهظلاو ءاليإلا باي - 555 ١

 . «قلطي ىتح ىلوملا فقو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ) ه٠

 . رهشأ ةعبرأ ءاليإلا هب دقعني ام لقأ 5

 <٠٠ رهاظملا ىلع ةرافكلا بروجو .

 ٠ ةبجاولا ةرافكلا لاصخ ىف ءاملعلا لاوقأ .

 . اهنع زجع اذإ رهاظملا نع ةرافكلا طوقس ىف ءاملعلا لاوقأ 5

 ناعللا باب ۲ ٥۹

 . ناعللا ىلع ةبترتملا ماكحألا ركذ ۰

 . لماحلا ناعل زاوج ىف ءاملعلا لاوقأ ه۷

 . ةسماخلا دنع نعالملا مف ىلع هدي عضي نأ الجر كلي هرمأ ۸

 . هب رارقإلا دعب دلولل ىفنلا حصي ال ۴۴

٣۳ o۳كلذ ريغو ءاربتسالاو دادحإلاو ةدعلا باب ٦ 

  ۴۳٠عضولاب اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةدع يضقنت .
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 ةعجرلا باتك ٠ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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 . اهجوز يفوت يتلا ةأرملا ىلع بجي ام

 . بيرق وأ جوز اهل ىفوتملا ةأرملل دادحإلا ةدم نايب

 . اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع مرحي ام نايب

 . ةجاحل ًاراهن اهلزنم نم ةدتعملا جورخ زوجي

 . ةرحلا ةدعك اهديس اهنع يفوت اذإ دلولا مأ ةدع

 15 «راهطألا ءارقألا امنإ »

 : «ناتضيح اهتدعو 4 ناتقيلطت ةمألا قالط»

 . ارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت مث نينس عبرأ صبرتت دوقفملا ةارما

 . راهن وأ اليل ةيبنجألا ةأرملاب ةولخلا نع لجرلا يهن

 . رجحلا رهاعللو « شارفلل دلولا

 . دلولا قحلتسي نأ بألا ريغل زوجي

 عاضرلا باب - ٤

 . «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإ»

 . ريبكلا عاضر ىف ءاملعلا لاوقأ

 ٠ تاعضر سمخب ناك اذإ مرحم عاضرلا

 . بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي

 . نيلوح الإ عاضر ال
 تاقفنلا باب  ه

 . برقألاف برقألا ىلع قافنإلا بوجو

 16غ

 باب -هو ٤



 ةعجرلا باتك ٠ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف
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58 
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 . «قيطي ال ام لمعلا نم فلكي الو « هتوسكو « هماعط كولمملل»

 !/ (توقي نم عّيضي نأ أمثإ ءرملاب ىفك»

 . امهنيب قرفي هتأرما ىلع هقفني ام دجي مل نم

 . هتجوز ةقفنب رسعأ اذإ جوزلا مكح

 ا

 . جوزتت ملام اهدلو ةناضحب قحأ مألا

 . مألا نع اهطوقس دنع ؛ ةلاخلل ةناضحلا تبثت

 . ةرهلا لتق ميرحت

 سرهفلا

 15ه

 تايد"
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 هللا ةمحر ( ه8052) ةَيَسْفوَنملا

 نااار د مال ا
 ها هح ( م1189 ةَسسْوَوَت

 ريع اق“ "نع

8 DEE 7 اتريد 

 هللا ُهَمَحَر (ه112١.) ةَيَسؤوتملا
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 ءزج يأ رشن زوجي الف ءرشانلل ةظوفحم قوقحلا عيمج
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 رر نب
 هلا هر ( مدعك) ةّيسفَوتملا



 تایانجلا بانك ١١

 ظ ؛ هيلإ هّرج : يأ ؛ ةيانجت هينجيي بنذلا ىنج نم ردصم « ةيانج عمج يه

 رص ين ابو اهعاونأ فالتخال ؛ ًاردصم تناك نإو تعمجو

 . أطخو ًادمع نوكتو « فارطألا يفو

 1 لو للا ُلوُسَو لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر ِدوُعَْم نبا نع ١٠١م

 ىدخإب الإ هللا لوُسَر ينأَو هللا الإ هّلإ ال ذأ دَهْشَي ملم ئرما مد لحي

 . «ةعاَمَجلل قراقملا هنيدل كراتلاو ء سفتلاب سْفتلاَو « ي يناؤلا بيلا : ثالث

 مد لحي الد: قلو هللا ُلوُسَر لاق : 6 ی ازا

 : هلوقل ريسفت وه : (هللالوُسَر ينو هلا الإ هلإ ال ذأ دهي ملل ما

 سفتلاو) مجرلاب نصح ا : E (ينازلا بيلا ثالث ىدْحِإب الا ج

 . (هيلع قفتم . «ةَعاَمَجْلل قرافُملا) هنع دترللا : يأ : (هنيدل كراتلاو ء سفتلاب

 و و ا هنايتإب الإ ملسملا مد حابي ال هنأ ىلع ليلد هيف

 ظ . يتأيسو « هطورشب صاصقلا « سفنلاب سفنلا

 مل نإ« لتقيف وف ؛ تناك در يأب ٠ مالسإلا نه دترف لك معي  هنيذل كراخلو ظ

 . مالسإلا ىلإ عجري

 ير عدي ةعامجللا نع جراخ لك لوانتي « «ةعامجلل قرافملا» : هلوقو -

 . اودسفأو اولتاق اذإ جراوخلاك ؛ هربت



 ةشئاع ثيدح _ ۷ 2 تايانجلا باتك ١٠١

 هنأب بيجأو ؛ ةثالثلا نم سيلو ؛ لئاصلا لتق زوجي هنأ رصحلا ىلع دروأ دقو

 مهلتق زوجي نم« نفق نم دارملا نأ وأ . «ةعامجلل قرافملا» : هلوق تحت لخاد

 . ًاعفد لب ًادصق لتقي ال لئاصلاو « ادصق

 فرش عدل ا ديلطلا يلصألا رفاكلا لتقي ال هنأ ىلع ليلد هيفو ظ

 . «راهنلا ءوض يشاوح» يف كلذ يف لوقلا انطسب دقو

 يتلا هترطف كرت هنأل ؛ هنيدل كراتلا تحت لخاد يلصألا رفاكلا نإ : لاقي دقو

 0 . هلم يف فرع امك ءاهيلعرطف
 هلآو هيلع للا ىَّلص هللا لوُسَر ْنَع اهنع هللا يضر ةّشئاع ْنَعَو ۷

 نّصْخُم ناز: ٍلاصخ ثالث ىدشإب الإ ملن لق لح ال» : لاَق مّلسو

 مالمسإلا نم جرحي لجو «لَمْفْبف ادّمّعَتُم امللش لقي لجو مج
 دواد وبأ هاور . «ضزألا نم ىَقْنُي ْوَأ بَلْصُيْوَأ َلَمْقُيَف ُهَلوُسَرَو هللا سراَحُيِف

 ۰ | . مكاَحلا ُهَحَحَّصَو , يئاستلاو

 لق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا وسر نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 : (نصحُم ناز) هلوقب اهنيب : (لاصخ ثالث ىدخإب الإ م

 ثيدحلا يف قلطأ ام ديق : ادعم املْسُم لتي لرو «َمَجْرُبف) ٠ ا

 001 ُهَلوُسَرَو هللا براَحُبَف مالسإلا نم جُرْحَي لُجَرَو « لَتقُيف) لوألا

 .. (مكاحلا ُهَحَحَصَو يئاَسّنلاَو دواد وُ اور «ضرألا نم ىَْنُي وأ ُبَلْصُي (

 . هلبق يذلا لوألا ثيدحلا هدافأ ام دافأ ثيدحلا

 مكمل نایب ؛ ؛مالسإلا نم اا هلوق دعب «هلوسرو هللا براحيف» : هلرقو



 دوعسم نب هللا دبع ثيدح - ۸ - تايانجلا باتك ١-

 نم ركذ ام وه صاخ مكح هلو « براحلا وهو « صاخ مالسإلا نع جراخل صاخ

 . هلبق يذلا ثيدحلا هدافأ يذلا نم صخأ وهف ؛ يفنلا وأ بلصلا وأ لتقل

 .ءدلب ىلإ دلب نم يفنلا يعفاشلا دنعو « ةفينح يبأ دنع سبحلا : يفنلاو

 000 .طقف هدلب نم ىفني : ليقو « عزف براه وهو بلطي لازي ال
 لك يف تابوقعلا ه هذه اا نأ ث اضيأ ةيأالاو ثيدحلا رهاظو

 | ..ًارفاك وأ ناك ًاملسم ؛ ' نراحم

٠١ A۸ا لوس لاق: لاق ةع هلا يضر دوشم نب هلا دع نَعَو  

 يف ةساّيلا مَ سانلا ن ب ىتَقُي ام لو مسو هلآو هيلع هللا یلص

 ( 7 . هّيلَع قفتُم ٠ «ءامدلا

 هيلعأهلا ىَلُص هللا ور لاق لا ةنع هللا يضر دوغ نب هللا دبع ْنَعو)

 . (هّيلَع قفتُم «ءامّآدلا يف ةماّيقْا مْوَي سالا َنْيَب ىضقُي ام لو : مّلسو هلآو

 اف ءاضقلا يف مدقي ال هنإف ؛ ناسنإلا مد نأش مظع ىلع ليلد هيف

 هجرخأ . . «هتالص هيلع دبعلا بساحي ام لوأ» : ثيدح هضراعي هنكلو

 را 0 | . ةريره يبأ ثيدح نم « «ننسلا» باحصأ

 اميف الملا ثيدحو « قولخلا قوقحب قلعتي اف ءامدلا ثيدح نأب باجيو . >

 ٠ باسحلا ةيلوأ يف رخآلاو , ءاضقلا ةيلوأ يف كلذ نأبو « قلاخلا ةدابعب قلعتي
 ام لوأ» : ظفلب دعلم نبا ٹیدح نم يئاسنلا هجرغ ام هل لدي اک ۰

 و «ءامدلا يف سانلا نيب ىضقي ام لوأو « هتالص دبعلا هيلع بساحي

 نم لوأ هلع هللا ىصر هنأ : . هريعو هلع هللا ىصر ىلع فز نم يراخبلا جرخأ



 دوعسم نب هللا دبع ثيدح 4 .تايانجلا باتك 1١١

 كيرالا ردي يلق يف ةمايقلا موي ةمويصخلا نمحرلا يدي ن و

 : ةريره يبأ ثيدح ماصتخالا نيب , دقو ‹اهيف ىضقي ةيضق لوأ هيف نيبف

 : لوقي هسأر لمح دق ليتق لك يتأيو ٠ ءامدلا يف سانلا نيب ىضقي ام لوأ»

 ظ ظ . ثيدحلا ‹ «!؟ينلتق ميف اذه لس براي

 ٠ هيدي ىدحإب هسأر اقلعم لوتقملا يتأي» : : هعفري سابع نبا ثيدح يفو ‹

 لا يدي نيب افقي ىتح ءأمد هجادوأ طحشت « ىرخألا هديب هلتاق اب

 ظ | . ءامدلا يف ءاضقلا يف اذهو , «ىلاعت

 : هعفري رمع نبا ا نبا حا ا لاا ءاضقلا يفو

 ظ . «هتانسح نم يضف « مهرد وأ رانيد هيلعو تام نم»

 هيلع ام يضقي نأ لبق هتانسح تينف اذإ اهنأو « ثيداحأ ةدع هانعم يفو ظ

 ظ .رانلا يف يقلأو همصخ تائيس نم هيلع حرط
 ةلباقم يف ؛ ىهانتي ال وهو ؛ باوثلا ىطعي فيك هنأب ؛ كلذ لكشتسا دقو

 . رانلا نم نيدحوملا جورخب لوقلا ىلع : ينعي !؟ىهانتي وهو ؛ باقعلا

 ريغ نم « هتائيس ةبوقع يزاوي ام هتانسح نم ىطعي هنأب : يقهيبلا باجأو
 لضفلا ضحم نم كلذ نأل ؛ تانسحلا اهب ىلاعت هللا فعاضي يتلا ةفعاضملا
 ءاضقل وان ريغ تام نميف اذهو « هدابء نم ءاشي نم هب ىلاعت هللا صخي يذلا

 يف هانمدق امك « هنع يضقي هللا نإف ‹ ءاضقلا يوني وهو تام نم امأو . هنيد

 . ملسلا باوبأ نم "”ثلاثلا ثيدحلا عرش

 .. (رشانلا) . هذه انتعبط يف )6١8( ثيدحلا لباقي وهو(١)



 ةرمس ثيدح 8 تایانجلا باتك ١

 لتق نَم» : 0 هللا لوسَر لاق : لاق ُهْنَع هللا يضر ةر نعود ١٠١

 . فو اا ةا چ 1 طنا ونت

 هعامسس يف فلا دقو مس ْنَع 'يرْصَبْلاِنسَحلا ةياور نم وُو «'يِذمْلا
 ‹ «هاتيصخ « هَدْبَع ىصخ ْنَمَو» : ةدايزب يئاَستلا و دواد يبأ ةياور يف : هنم

 ظ . ةداَيُرلا هذه ٌمكاَحْلا َمحَصَو

 هدبَع لبق ْنَم» : غي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرمس نعو)

 دمحأ هاور . «ُهاَنْعَدَج ُهَدْبَع) ةلمهملا لادلاو ميجلاب : (عّدج ْنَمو «هانلتق

 دقو ‹ ةرمس نع يرصبلا نسحلا ةياور نم وهو « يذمرتلا هنسحو « ةعبرألاو

 نسحلا عمسي مل : نيعم نبا لاق ؛ لاوقأ ةثالث ىلع : (هنم هعامس يف فلتخا

 ينيدملا نبا تبثأو « ةقيقعلا ثيدح هنم عمس : ليقو ؛ باتك وه اغإو « اعيش هنم

 ىصخ نمو» : ةدايزب يئاسنلاو دواد يبأ ةياور يفو) ةرمس نم نسحلا عامس

 .٠ (ةدايزلا هذه مكاحلا ححصو « «هانيصخ « هدبع

 . عدجلا ذإ ؛ فارطألاو سفنلا يف هدبعب داقي ديسلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ١ . «سوماقلا» يف امك ؛ ةفشلا وأ ديلا وأ نذألا وأ فنألا عطق

 . فالح اهيف ةلأسملاو « ىلوألا قيرطب ديسلا ريغ لتاقلا ناك اذإ هيلع ساقيو

 2( ةرهس ةيدح المع ؛ ًاقلطم دبعلاب رجلا لتقي هنأ ىلإ هريغو يعخنلا بهذ

 ( ٠ [٠٤:ةدئالا] © سفنلاب سفنلا# : ىلاعت هلوق مومع هديأو

 ؛ ةيآلا مومعب المع ؛ هديس ناك اذإ الإ« هب لتقي هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
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 . «هدلاو نم دلو الو ‹ هكلام نم كولمت داقي اال» : ث ثيدحب ديسلا صخي هنأكو 0

 00 0 . يقهيبلا هجرخأ
 . ثيدحلا ركنم هنأ : بام ۰

 هدبع بج امل« عابنز ةصق يف ورمع نبا ثيدح نم ًاضيأ يقهيبلا جرخأو
 قرحو . هدبعب لثشم نم» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ« هفنأ عاجو

 ملو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هقتعأف ؛ «هلوسرو هللا ىلوم وهو «رح وهف « رانلاب
 . فيعض ؛ حابصلا نب ىنثملا هيف نأ الإ « هديس نم صتقي

 .٠ هب جتحي الو ءرخآ قيرط نم ةاطرأ نب جاجحلا نع هاورو
 كلامو يعفاشلا و ةيوداهلا تبهذو « ةجح اهب موقت ال ثيداحأ بابلا يفو

 ےل هلوق هديفي ام نيلدتسم ءًاقلطم دبعلاب رحلا داقي ال هنأ ىلإ دمحأو
 ٌرحلا لتقي ال هنأو ءرصحلا ديفي أدتبملا فيرعت نإف ؛ [10 : ةرقبلا] حاب راو
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 ؛ [۱۷۸ : ةرقبلا] ا مكيلع بتكإ : ةيآلا ردص ىف لاق ىلاعت هنأآلو

 ةدئاملا ةي يف ىلاعت هلوقو « اهل ليصفتو ريسفت ؛ ؛ #رحلاب رحلا# ةاواسملا وهو :

 ةدئاملا] *« سفنلاب سفنلا# : ٤١[ « رص ا ةنيبم ةديقم ةيآلا هذهو ؛ قلطم

 باتكلا لهأ يف تقيس كلتو ؛ ةمألا هذهل ظ .

 ةدايزلاب ريسفتلا انتعيرش يف عقو هنكل « انل ةعيرش تناك نإو « مهتعيرشو
 فيفخت هيف ذإ ؛ ةبسانم هيفو ؛ كلذ نم دييقتلا اذه نأ برقيف ؛ ًاريثك ناصقنلاو

 و

 رو



 راصألا اهيف مهنع عضو هإف لق نم عرش نم فح ما هذه ةعيرشو

 ظ ظ ی تناك يتلا
 نيب يفانت ەل هنأب دودرم ٠ . اهرخأتل ؛ ةرقبلا ةيآ تخسن ةدئاملا ةيآ نأب لوقلاو .

 «٠ خسنلا ىلإ راصي ىتح « ديقمو قلطمو « صاخو ماع نيب ضراعت ال ذإ ؛ نيتيآلا

 ؛ةاروتلا يف هب ىلع ل ا ا امكح ةمدقتم ةدئاملا ةيآ نألو

 . نآرقلا ىلع ًالوزن ةمدقتم يهو

 نأ : هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةبيش يبأ نب جرخأو
 4 . دبعلاب رح ا نالتقي ال اناك رمعو ركب ابأ

 رح لتقي ال نأ ةتسلا نم: هنع هللا يضر يلع ثيدح نم يقهيبلا جرخأو
 امأو . فعض هيفو ؛ ' سابع نبا نع هلثمو « يفعجلا رباج هدانسإ يفو ؛ دبعب

 . ثيداحألا نم هاندرس اب خوسنم وأ فيعض وهف « ةرمس ثيدح

 : دبعلاب لتقي ال رحلا نأ رقت ةت اذإو ؛ عامجإف < رحاب دبعلا لتق امأو « اذه

 نإو ؛ تغلب ام تغلب ولو ؛ .فورعم اهيف فالخ ىلع « هتميق هلتق نم مزليف
 ( . «راهنلا ءوض يشاوح» ىف هانيب دقو ؛ رح لا ةيد تزواج

 : هلج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح هيفف « هدبع ديسلا لتق اذإ | امأو

 . ةنس هافنو « ةدلج ةئام قلي يبنلا ه هدلجف « ًادمعتم ًاربص هدبع لتق ًالجر نأ

 ٠ ةبقر قتعي نأ هرمأو « هب هدقي ملو , نيملسملا نم همهس احمو

 یلص هلا لوثر تغمس : لاق ُهْنَع هللا يضر باطَخلا ِنْبَرَمُع ْنَعَو ٠ ل ا

 نباو ُيَذْمْرَّتلاَو ُدَمْحَأ هاوَر . «دلولاب دلاولا داق ال» : لوُقَي ْمّلسو هلآو هيلع هلا 1

١١ 
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 . برطضُم هنإ : يذمرتلا لاقو ؛ يقهيبلاو دوُراجلا نبا هححصو هجام ( ټو #2

 هللا یلص هللا َلوُسَر تْعمَس : لاق ُهْنَع هللا يضر باطلا ِنْبَرَمُع َنَعَو)

 نباو يذمرتلاو دَّمْحَأ ُهاوَر . «دلولاب ٌدلاَولا ُداَقُي ال» : لوَقَي ملسو هلآو هيلع

 لاق : (برطضُم هنِإ : يذمرتلا لاقو يقهيبلاو دوُراَجلا ربا هححصو « هجام

 ۰ بارطضا هيف ثيدح اذهو « ًالسرم بيعش نب ورمع نع يورو : يذمرتلا
 . ةاطرأ نب جاجحلا هدنع هدانسإ يفو « ىهتنا . ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو

 ؛ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىلع فلتخا هنأ بارطضالا هجوو
 ‹ ةطساو الب : ليقو « ةقارس نع : ليقو « باتكلا ةياور يهو ؛ رمع نع : ليقف

 . فيعض وهو حابصلا نب ىنثملا اهيفو

 هذه : ريب ب دبل اذه قرط : يعفاشلا لاق

 . ءيش اهيف حصي ال ةلولعم اهلك ثيداحألا

 . دلولاب دلاولا لتقي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ذلاولا لتقي ال نأ مهتيقل ملعلا لهأ نم ددع نع تظفح : يعفاشلا لاق
 ةيوداهلاك ؛ مهريغو ةباحصلا نم ريهامجلا بهذ اذه ىلإو . لوقأ كلذبو « دلولاب

 . ثيدحلل ؛ ًاقلطم قاحسإو دمحأو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو

 قرد شنل اسد نک ا نزلا درر يبس بألا ناله ةزئا# ٠
 «سفنلاب سفنلا) : ىلاعت هلوق مومعل ؛ ًاقلطم دلولاب دلاولا داقي هنأ ىلإ يتبلا

 . هدنع حصي مل هنأكو « ربخلاب صصخم هنأب بيجأو [4ه : ةدئاملا] ٠

۱۲ 
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 دمع كلذ نأل : لاق ؛ هحبذو هعجضأ اذإ دلولاب داقي هنأ ىلإ كلام بهذو

 وه « لتقملا يف حراجلا لامعتسا لثم يف رهاظلا نإف ؛ هريغ لمتحي ال ةقيقح

 نئارق نم رهظي امب الإ اهتابثإب مكحي ال يفخ رمأ ةيدمعلاو ؛ دمعلا دصق
 لب « حورلا قاهزإ مدع لمتحي اميف ةفصلا هذه ريغ ىلع ناك اذإ امأو ؛ لاوحألا

 قرف امنإو . دمعلاب هيف مكحي هريغ قح ىف ناك نإو « بألا نم بيدأتلا دصق

 هلعف دنع بيدأتلا دصق ةبلغو « هدلو ىلع ةقفشلا نم بألل امل ؛ هريغو بألا نيب

 يااا لتقلا دصق مدع ىلع لمحيف ؛ بألا بضغي ام

 . ءيش همواقي مل ع« صنلا

 اهنم هطعي ملو« ةيدلا بألا مزلأو  يبلبدلا ةصق يف رمع هب ىضق دقو

 دنع اهريغ نم الو « ًاعامجإ ةيدلا نم ثري الف . ءىش لتاقل سيل : لاقو  ًائيش

 ا روهمجلا

 يخّولا نم ءيش ْمكدنع لَه : يلعل تلق : لاق َةَفْيَحُج ىبأ ْنَعَو 0١

 هلا هيطْعُي مهف الإ َةَمَسَسلا رَ ةا قلف يذّلاو ءال : لاق ؟نآرقلا ٌرْيَع

 ؟ةفيحّصلا هذه يف امو تلق. ةفيحّصلا هذه يف امو « نآرقلا يف الُجَر ىَلاَعَت

 . يراحبلا ُهاَوَر رفاكب ملم لتي ال ْنَأَو ءريسألا ؛ كاكفو « لقعلا : لاق

 ه ءِ

 ظ ؛ِهْنَع هللا يضر يلع ْنَع َرَخآ ِهْجَو نم يئاتستلاو داد وأو دّمْحَأ ُهَجَرَْأَو

 نم ىلع دي ْمُهَو مُحانذ مهتم ذب ىَعْسَيَو مهو أ ًافاكتت َنوُتمؤملا : هيف لاقو

 . مكاحلا هَحَحَّصَو . هدهَع يف دهَع وڏ الو ,رفاكب َنِمْوُم لقي الَو « ْمُها

۱۳ 



 ١ تايانجلا ياتك | ١ ةفيحج ىبأ ثيدح- ٠

 : ظفل نم ءانثتسا : (مهف الإ « ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو ءال : لاق ؟نآرقلا
 هذه يف امو « نآرقلا يف الجر ىلاعت هللا هيطعي) ةيلدبلا ىلع عوفرم ؛ ءيش -

 : (لَقَعلا : لاق ؟ةفيحصلا هذه يف امو : تلق) ةبوتكملا ةقرولا : نك (ةفيحصلا

 راد ءانفب ةيد يه يتلا لبإلا نولقعي اوناك مهنأل ؛ ؛ القع تيمس ؛ ةيدلا أ

 هاور . رفاكب ْملسُم لتي ال نأو « ريسألا) اهحتفو ءافلا رسكب : (كاكفو) لوتقملا

 000 ظ . يراخبلا
 هنع هللا يضر يلع نع رخآ هجو نم يئاسنلاو دواد وبأو ا ا

  ىعسيو) صاصقلاو ةيدلا يف ىواستت يأ : (مُهواَمد ًافاكتت َنوُنمْؤملا : هيف لاقو

 ود الو ,رفاكب ٌّنمْوُم ُلَحْفُي الو « مُهاَوِس ْنَم ىلع دي ْمُهَو  مهاَنْدَأ مهتّمذب

 : (مكاحلا هححصو . هدهَع يف دهَع

 ةعامج نأل ؛ كلذ نع هنع هللا يضر ًايلع ةفيحج وبأ لأس امنإ : فنصملا لاق
 اا یار يلع امس ال ماسلا مهبل ت لعل انآ و ا ا نم

 هللا يضر ًايلع لأس دقو « هريغ هيلع علطي مل« يحولا نم ء ءيشب اصاصتخا هنع

 . اضيأ ةفيحج ىبأ ريغ ةلأسملا هذه نع هنع

 لماشلا يحولا نم ؛ ةيعرشلا ءاكح لاب قلعتي م وه هنع لوؤسلل و

 هلوق رّسف ذإ « ًايحو اهاّمس ىلاعت هللا نإف ؛ يب يبنلا ةنسو «زجعلا هللا ياتكل
 . نآرقلا نم معأ وه اجب [؟ : مجنلا] «ىوهلا نع قطني امو# : ىلاعت

 ىلإ بسن ام يفن هنم مزلي الف ؟ةفيحصلا هذه يف امو : هلوق هيلع لديو

 الإ : هلوق تحت لخاد اذه نإ : لاقي دقو « هريغو رفجلا نم هنع هللا يضر يلع

١ 
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 .. نآرقلا نم كلذ طبنتسي 5( هتريصب رونو « مولعلا عار اونأب هيلع

 ام لغ ل دف يدل +

 . اهقيقحت ىتأيو ‹ ةيدلا وهو ؛ لقعلا : ىلوألا

 : م يأ ؛ ريسألا كاكف : ةيناثلاو .

 . كلذ يف بيغرتلا

 ال هنأو ريهامجلا بهذ اذه ىلإو 2 دوق 017 ملسملا لتق مدع : ةثلاثلاو

 انيلع لخدي « برحلا راد لهأ نم لجرلا دهعلا وذف « هدهع يف دهع وذ لتقي

 ظ . هنمأم ىلإ عجري ىتح ملسملا ىلع مّرحم هلتق نإف ؛ نامأب

 ير E ةيفنحلا تلاقف « ‹ ملسم هلتق ولف

 . نمأتسملاب لتقي الو

 ىلع فوم هنإف ؛ : دده يف ا الو» : E يف لقا ا

 ب ردقيف « لوألا فرطلا يف امك يناثلا يف دييقت نم دب الف ؛ «نمؤم» : هلوق

 يبرحلا ظفلب فوطعملا يب يف رفاكلا دييقت نم دب الو « رفاكب هدهع يف دهع وذ

 ( . ملسملاب لتقيو ' يمذلاب لتقي يمذلا نأل

 الف « هيلع فوطعملل قباطم وهو  فوطعما يف هنم دب ال ديقتلا ناک اذإو .

 0 . هيلع فوطعملا يف كلذ لثم ريدقت نم دب

 لقي هنأ « يبرح : موهفمو ؛ يبرح رفاكب نمؤم لتقي الو : ريدقتلا نوكيف
 مهف « موهفملاب لمعت ال ةيفنحلا تناك نإو . ةفلاخلا موهفم ليلدب ؛ يمذلاب

 ه ١
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 . ًاحيرص يبرحلاب لتقي ال هنأ ىلع لدي ثيدحلا نإ : نولوقي

 الو « [؛0 : ةدئاملا] (سفنلاب سفنلا# : ىلاعت هلوق مومعبف < يمذلاب هلتق امأو

 ىُفو نم مركأ انأ» : لاقو , دهاعمب ًاملسم لتق غلي هنأ : نم يقهيبلا هجرخأ

 يور دقو « ينامليبلا نب نمحرلا دبع ثيدح نم لسرم ثيدح وهو « «هتمذب

 . ًاعوفرم

 هب موقت ال فيعض ينامليبلا نبا : ينطقرادلا لاقو « أطخ وهو : يقهيبلا لاق

 ٠ !؟هلسري اب فيكف « ثيدحلا لصو اذإ « ةجح

 هلثم لعجي الو « دنس سيل ثيدحلا اذه : مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 ظ :نيملسلا ءامد. ةب كف اماما

 نمأتسملا ةصق يف ناك ا نبا ثيدح نأ «مألا» يف يعفاشلا ركذو

 ؟ تيس ناكل نون ث ول اذه ىلعف : لاق ؛ يرمضلا ةيمأ نب ورمع هلتق يذلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا هب بطخ « «رفاكب ملسم لتقي ال» : ثيدح نأل

 لبق ةمدقتم ةيمأ نب ورمع ةصقو ؛ بيعش نب ورمع ةياور يف امك ؛ حتفلا موي
 . نامزب كلذ

 بحب آل هنأ هع سيح أ لقق دلا نم فلا نكد ام اماو اذه
 ىلإ جاتحي الف« مات مالك . «هدهع يف دهع وذ الو» : هلوق نأل ؛ ريدقتلا

 ًايهن نوكيف « ةرورضل الإ هيلإ راصي الف ء لصألا فالخ رامضإلا نأل ؛ رامضإ

 . دهاعملا لتق نع
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 ىلإ ةجاح الف « ةدئاف دهعلل نكي مل الإو . مولعم دهاعملا لتق نإ : مهلوقو '

 . هب رابخإلا

 رهاظ نإف الإو « عراشلا قيرطب الإ فرعي ال ذإ « كلذ ىلإ جاتحم هنأ : هباوج

 ملسي الف « يناثلا يف رفاكلا ريدقت مّلس ولو « هلتق زاوجب يضقي تامومعلا

 ال كارت رتشالا قلطم فطعلا ىضتقم نأل ؛ يبرحلاب لوألا صيصخت مازلتسا

 هجو لك نم ك ارتش مالا

 هنامأ ناک <« ارج ملسملا نّمَأ اذإ هنأ « (مهاندأ مهتم ذب یعسیو) : هلوق ىلعمو

 ‹ ئناه مأ ةصق يف امك ؛ ةأرما ملسملا كلذ ناك ولو « نيملسملا عيمج نم أنامأ

 . كلذ ثكن زوجي الف « عيمجلا نم ًانامأ نوكي هنإف ؛ افلكم نمؤملا نوك طرت

 ال ‹ مهئادعأ ىلع نوعمتجم مه : يآ ؛ «مهاوس نم ىلع دي مهو» : هلوقو

 لهآ نم مهاداع نم عيمج ىلع ًاضعب مهضعب نيعي لب لذاختلا مهل لحي

 . ًادحاو العف مهلعفو « ةدحاو اذه مهيديأ لعج هنأك ؛ للملا
 م
2 

 دق اَهُسأَر دجو ةيراج نأ : ُهْنَع هللا يضر كلام نب سنا ْنَعَو ۹۲ ٠

 اوركذ یتح ؟نالف ؟نالف ؟اذه كب عَن ْنَم اولا« ٍنْيَرَجَح نيب ضر

 ضرب ْنَأ الل هللا ُلوُسَ رم ء رقاق « يدويا ذأ . اهسأرب ؛ تأَمْوَأَف « اًيدوُهَي

 . مسل ظفللاو « هيلع فتم ٠ نيرجح نيب هسأر

 نيب يمر دق اها دجو ةيراج أ : هْنَع هللا يضر كلام نب سن َنَعَو)

 + و اوركذ ىتح ؟نالف ؟نالف ؟اذه كب ٌعَنَّص ْنَم : اًهوُلَسَف «ِنيرَجَح

۱۷ 



 كلام نب سنأ ثيدح _ ۲ تايانجلا باتك ١

 لجرلا لتقي هنأو « دّدحملاك -. صاصقلا بجي هنأ نأ ىلع ليلد ثيدحلا ٠

 : لئاسم ثالث هذهف ؛ هب لتق امب لتقي هنأو « ةأرملاب

 كلامو يعفاشلا و ةيوداهلا بهذ هيلإو لقثملاب صاص : ىلوألا

 رهو يود ردا يالا حلاو يدخل اديب المع؛ ف نب دمحمو
 . رادهإلا نم ءامدلا ةنايص

 . حورلا قاهزإ يف دّدحناب لتقلاك لقثملاب لتقلا نألو

 لقثملاب لتقلا يف صاصق ال هنأ ىلإ يعخنلاو يبعشلاو ةفينح وبأ بهذو

 ءيش لك» : ًاعوفرم ريش خرم ee نم يقهيبلا هجرخأ ا اوجتحاو

 ةديدحلا ىوس ءيش لك» : ظفل يفو «شرأ أطخ لكلو . فيسلا الإ أطخ

 . «شرأ أطخ لكلو « أطخ

 جتحي الو ؛ و ؛ را نب نب سيقو ى رباج ىلع هرادم ثيدحلا نأب بيجأو

 .اذه سا تیا مواقي الف ؛ امهب

 ناب وأ « حرج ضرلا ىف لصح هنأب ؛ سنأ ثيدح نع ةيفنحلا ناوجو

 . فلكت < ًاداسف ضرألا يف نيعاسلا نم وهف ؛ نايبصلا لتق هتداع ناك يدوهيلا

 طوسلاو اصعلاك « ابلاغ لتقلا اهلثمب دصقي ال ةلآب لتقلا ناك اذإ امأو .

  .دوقلا اهيف بجي : كلامو ثيللا و ةيوداهلا دنعف ؛ كلذ وحنو ‹ ةمطللاو

۱۸ 



 كلام نب سنأ ثيدح - ۲ تایانحلا باتك ١

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامجو ةفينح وبأو يعفاشلا لاقو

 ‹ ةظلغم - لبإلا نم ةئام - ةيدلا هيفو ‹ دمعلا هبش وهو ؛ هيف صاصق ال : مهدعي

 الإ  «ننسلا» لهأو دمحأ هجرخأ امل ؛ اهدالوأ اهنوطب يف ةفلخ نوعبرأ اهيف

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ : ورم نن هللا دغ تخ نهد يذمرتلا

 ةئام  اصعلاو طوسلاب ناك ام دمعلا هبش إطخلا لتق يف نإو الأ» : لاق ملسو

 . «اهدالوأ اهنوطب يف نوعبرأ اهيف  لبولا نم
 عضوم اذه سيل « ريثك فالتخا هدانسإ ىف : «داشرإلا» يف ريثك نبا لاق .

 ةلآلا رابتعا مدع لصألاف الإو « هجولا حضتا دقف ثيدحلا حص اذإ : تلق

 .٠ صاصقلا بجوأ حورلا قهزأ ام لب ‹ حورلا قاهزإ يف

 رثكأ اهب هلتق ىلإ بهذ « فالخ هيفو « ةأرملاب لجرلا لتق : ةيناثلا ةلأسملا

 نسحلا نعو « ثيدحلا اذهل ؛ كلذ ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكحو « ملعلا له
 يااا نكن د لدتسي هنأكو « ىثنألاب لجرلا لتقي ال هنأ : يرصبلا

 :w]. ةرقبلا] «ىثنالا

 ركذلا نأ : لوبقلاب سانلا هاقلت يذلا مزح نب ورمع باتك يف تبث هنأب درو ظ

 ظ . ةيآلا موهفم نم ىوقأ وهف ' ىثنألاب لتقي

 : اولاق ' هتيد فصن هتثرو ىفويو « ةأرملاب داقي لجرلا نأ ىلإ داملا تيه ٠

 .٠ [٠٤:ةدئالا] #صاصق حورجلاو# : لاق ىلاعت هن ألو « ةيدلا يف امهتوافتل

۱۹ 



 كلام نب سنأ ثيدح 2 ۲ تايانجلا باتک ١

 دبع لتقي اذلو ؛ سفنلا يف توافتلا بجوي ال ةيدلا يف توافتلا نأب درو

 دارملا نأل ؛ صاصقلا يف ةاواسملا تعقو دقو « نورشع و كيفين فلا تم

 . . حرجلا نم هيف عقو ام ىلع صتقملا ديزي ال نأ حورجلا يف ة ةاواسملاب

 وهو ؛ روهمجلا بهذ اذه ىلإو « هب لتق ام لثمب دوقلا نوكي نأ : ةثلاثلا ةلأسملا

 : لحنلا] (هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإوإ : ىلاعت هلوق نم دافتسي يذلا

 هجرخأ او [194 :ةرقبلا] *مكيلع ىدتعا ام لث هيلع او دتعاف# : هلوقو ء 15

 ق سرع ألا هلي هنع ءاربلا ثيدح نم ىقهيبلا

 . ماهسلل ًاضرغ هذختا نم : يأ ؛ «هانقرغ قرغ نمو

 . هلعف زوجي هب لتق يذلا ببسلا ناك اذإ امب ديقي اذهو

 ؛ مرحم هنأل « هب لتقي ال هنإف ؛ رحسلاب لتق نمك هلعف زوجي ال ناك اذإ امأو

 سدي هنأ « رمخلا راجيإب وأ طاوللاب لتق اذإ : ةيعفاشلا ضعب لاق ؛ فالخ هيفو

 ظ . ةلثامملا رابتعا طقسي : ليقو « لخلا رجويو ةبشخ هيف
  صاصتقالا نوكي ال هنأ : ىلإ هباحصأو ةفينح وبأو نويفوكلاو ةيوداهلا بهذو

 هنع ةركب يبأ ثيدح نم يدع نبا و رازبلا هجرخأ امب اوجتحاو « فيسلاب الإ

 هقرط : يدع نبا لاق ؛ فيعض هنأ الإ . «فيسلاب الإ دوق ال» : لاق هنأ : هيك

 . «ةلتقلا اونسحأف متلتق اذإ» : غي هلوقبو ‹ ةلثملا نع يهنلاب اوجتحاو

 . ركذ اب صصخم هنأب بيجأو

١6 



 نيصح نب نارمع تيدي 4 تايانجلا باتك ١١

 ىلع يل ال ذإ ةدحاو رم راق يفك نأ ىلع ليل ها ل

 . رارقإلا ررك هنأ

 ماا نأ عقر سائل امال نأ نْيَّصُح نب َناَرْمع ْنَعَو ۹۳ ٠

 ا
 . حيحّص ٍداَتْسإب ةثالثلاو كسا ُهاَوَ

 ٍسانأل مش حط ءا سا امالغ . نأ : نیو نب تارق نعو)

 «(ائيش مھل لعجي ل ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا اوتأَف ءاّيِنْغأ

 ( وعما داتسإب ة ةثالثلاو أ

 نإ : یری وو را ندید 0 سوو باشد

 هتبقر يف دبعلا ةيانج نأ ملعلا لهآ عامجإف ؛ كولمملا هيف مالغلاب دارملا ناك

 هيلع لعجي مل اغإ غلي يبنلا نأو  أطخ تناك هتيانج نأ ملعأ هللاو لدي وهف
 . كلذب ًاعربتم هدنع نم .هاطعأف « هتيانج شرأ مزتلا هنأل ؛ ائيش

 تناكو « أطخ ةيانجلا تناكو « رح ناك ىناجلا نأ ىلع يباطخلا هلمح دقو
 ةيانجلا نولقعي ال مهنأل امإو « مهرقفل امإ ؛ ًائيش مهيلع لعجي ملف ءارقف هتلقاع

 : يقهيبلا لاق امك ؛ اكولمم هيلع ينجملا ناك نإ« دبعلا ىلع ةعقاولا

 لعجي ملف « ًادمع هتيانج تناكو « غلاب ريغ ارح ًامالغ يناجلا نوكي دقو
 نوكل ؛ هيلع هلعجي ملف « ءارقف مهدجوف هتلقاع ىلع هآر وأ « لاح لا يف هيلع

 . ىهتنا . ملعأ هللاو « ءارقف مهنوكل « مهيلع الو . لطخلا مكح يف هتيانج

 ريغصلا دمع نأ ىعفاشلا بهذم اذه ؛ هتلقاع ىلع اهشرأ لعجي ملو : هلوقو 00

۲١ 



 ورمع نب هللا دبع ثيدح - 4 تايانجلا باتك ١١

 لامتحا عم : ىنعي ؛ هتلقاع ىلع هآر وأ : هلوقو « ةلقاعلا هلمحت الو هلام يف نوكي
 وبأ و ةيوداهلا هيلإ بهذ امك « دمع هنأ لامتحا عمو « قافتا اذهو . أطخ هنأ

 نأ : ْمُهْنَع هللا يضر هج ْنَع هيب ْنَع ب ْيَعَش نب ورْمَع ْنَعَو 8 ٠

 , يندقأ : َلاَقَف هلو يبتلا ىلإ ءاَجَف , هتّبُكُر يف نقب الُجَر َنَعَط الُجَر
 ا

 ي: لاقف هيلإ ءاَج مث « هداقأف ؛ ينذقأ : لاق هبل ءاَج مث ربت ىتح» : لاقف

 لَطَبَو « هللا كدعْبأف « يئَتْيَصَعَف كعْيهَت دق» : لاقف تجّرَع! هللا لوُسَر

 . هبَحاّص آرْبَي ىتَح حْرُج نم ّصَمْقُي نأ لي هلا وسر یھت ذ مث  (كُجَرَع

 . لاسزإلاب َلعَأَو ينطقرادلاو دمخ لما هاو

 0 نأ : هلع هللا يضر هلَج ْنَع هيبأ نَع بيعش نب ورْمَع َنَعو)
 » : َلاَقَف ‹ ينددقأ : لاقف إو يبتلا ىلإ ءاَجَف  هتّبكر يف نرقب الجر

 هلا لوس اي َلاَعَف هْيَلِإ ءاَج مث « هداقأف ؛ يندقأ : لاَقف هّيَلِإ ءاج مث « أرب -

 ىّ مث« «كجَرَع َلطَو هللا كدا  يتيَصَمَف كقت اه ٠ لاقف « تجَرَع

 ينازل دمحأ اد هبحاص اربي ىتَح حرج نم صَتقُ نأ قلو هللا لوسر

 . (لاسزإلاب َلعأَو

 هل يعش ءاقل ت داب علم دلو دج را مل ا نأ ىلع ءانب

 5 ةوق هديزت ثيداحأ هانعم يفو ظ

 . كلذ نم بلا لصحي ىتح تاحاردلا نم صققي ال هنأ ىلع لیل وهو

 ظ ر وو

 في



 د

 : هملع لبق ناك صاصتقالاب ملسو هلآو هيلع هللا

 ةريره يبأ ثيدح 2 6 تايانجلا باتك ١

 يال هلاو هيلع اهلا یلص هنيكم ليلدب ؛ بودنم هراظتالا نإ : سا لاق ٠

 5 نارا دسافملا 2 نأل ؛ بجاو هنأ ىلإ مهريغو و ةيوداهلا بهذو

lors 4e.لب نم نارا تلقا : لاق ةع هللا ( يضر ةريره أ عو  

 هلل لوسر ىلإ اوصاف ءاهنطَب يف a ىرخألا امها دخإ تمر
 أ مّلسو هلآو هيلع هلا یلص هللا لوُسَر ىضقف د  مّلسو هلآو هيلع هللا یلص

 اًهَدلَو اهَْرَوَو . اهتلقاع ىلع املا ةيدب ىضقو ؛ةدبلو أ دب هع اهنينج ةد

 ال ْنَممَرْفُي فيك !هللا لوسر اي يلذذُهلا ةغباتلا نب لمح لاقف ُهَعَم ْنَمَو

 ىّلص هللا ُلوُسَر لاق !لَطُي كلذ لمف !؟َلهتسا الو قط الو « لكأ الو برش
 يخت لجأ نم نم ؛ «ناّهَكلا ناوخإ نم اذه اًمنِإ» : هك هلأو هيلع ىلاعت هللا

 ص
 هوس ا و نس ےک ےک

 . هيلع قفتم . عجس يذلا

١ 

 ْتَمَرَف ؛ .لْيدُم نم ناتآرفا تلتف: 2000

 هللا لوُسَر ىلإ اوُمصتخاف اهنْطَب يف اَمو اًهنلَمعَف رجحب ىّرخألا اًمُهادخإ

 نأ : مّلسو هلآو هيلع هللا یلص هللا َلوُسَر ىضقف ' مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 : (ةديلو وأ دْبَع) نونم ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا ( مضب : (ةّرغ اهنينج َةّيد

 .اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو) كشلل ال ميسقتلل وأو« ةرغ نم لدب امه

 : (هعم نمو اهدلو اهثروو

 ىضقف 4 تييفوت ة 59 اهيلع ىضق ىتلا ةأرملا نأ : «دواد يبأ ناسا يف

 في



 ةريره يبأ ثيدح 2 6 تایانجلا باتك ١

 0 «ملسم» يف هلثمو . اهتبصع ىلع لقعلاو « اهينبل اهثاريم نأ ا هللا لوسر

 ؛ اهتلقاع نأ كلذو « ةلوتقملا ىلإ دوعي : ليقو « ةلتاقلا ىلإ دوعي ؛ اهثرو : ريمضف

 :اهدلوو اهجيوزل اخد يضف ءال: لاقف ابل اهنا ريم نإ ال

 دعب نونلاب : (ةغبانلا نبا) ميملا حتفو ةلمهملا ءاحلا حتفب : (لمح لاقف)

 فيك ! هللا لوسر اي : يلذهلا) ةلتاقلا ةأرملا جوز وهو ؛ ةمجعم نيغف ةدحوم فلألا

 ‹ توصلا عفر لالهتسالا : (!؟لهتسا الو قطن الو ‹ لک الو برش ال نم مرغی

 ةانثملاب : (لطُي كلذ لثمف) ءاكب وأ قطن وأ توصب هتايح ملعت مل هنأ ديري

 : هانعمو « لط نم لوهجم عراضم هنأ ىلع « ماللا ديدشتو ةمومضم ةيتحتلا

 نم ضام هنأ ىلع ماللا فيفختو ةدحوملاب ىوريو . نمضي الو ىغليو ردهي
 : يأ : (اذه اَمَّنِإ» : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقف) نالطبلا

 . (هيلع قفتم . عجس يذلا هعجس لجأ نم ؛ «ناّهكلا ناوخإ ْنم) لئاقلا اذه

 ظ : لئاسم ثيدنحلا فو

 ةا هيفا تجر نالا بيسو كام اإ نا نأ ىلع لبلد هيف# ىلوألا

 ايح جرخ اذإ امأف . اهنطب يف تام وأ «ًاتيم جرخو همأ نع لصفنا ءاوس ؛ ؛ ًاقلطم

 دي هنم جرخت نأب « نينج هنأ ملعي نأ دب ال هنكلو ؛ ةلماك ةيدلا هيفف « تام مث

 يف ةرغلا رسف دقو « ةرغلا بوجو مدعو < ةمذلا ةءارب لصألاف الإو « لجر وأ

 . ةمألا يهو ةديلو وأ دبعب ثيدحلا

 ثيدح نم ىئاسنلاو دواد يبأ دنعو « مهرد ةئامسمخ ةرغلا : يبعشلا لاق

 يف اذهو « تايدلا يف لصألا يه ذإ ؛ لبإلا نم سمخ : ليقو « ةاش ةئام : ةديرب

۲٤ 



 ةريره يبأ ثيدح ١6 تايانجلا باتك ١١

 نأ امكف ؛ اهتيد ىلع سايقلاب صصخي : ليقف « ةمألا نينج امأو « ةرحلا نينج

 . ةميقلا ىلإ ابوسنم شرألا اهنينج يف بجاولا نوكيف « اهنامض ىف اهتميق بجاولا

ea6 نقال د اا ا نإف ؛  

 بجي ال هنأ ىلع لدي «اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو : هلوق : ةيناثلا |

 كلذ نإف ؛ قحلا وهو دمعلا هبش تبثي ثي نم ةلدأ نم وهو « اذه لثم يف صاصقلا

 ؛ بلغألا بسحب لتقلا هب دصقي ال ؛ريغص دوع وأ «ريغص رجحب ناك لتقلا
 ظ . هيف صاصق الو « ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيف بجتف

 . لقثملاب صاصقلا بوجو مدع ةلدأ نم هلعجت ةيفنحلاو

 : ةلقاعلا ىلع ةب ةيدلا بجت اهنأ ىلع ليلد « اهتلقاع ىلع : هلوق يف : ةثلاغلا

 هجرخأ امك ؛ ماحرألا يوذو دلولا ادع نمب ترسف دقو ‹ ةبصعلا مه ةلقاعلاو

 اومصتخاف « اهونب اهلقعي امنإ : اهوبأ لاقف : ريمع نب ةماسأ ثيدح نم يقهيبلا
 فو« ةبضحلا ىلع يدنا :لاغف كتبو هلآو هيله هلا ىلع ها لوسر ىلإ
 دلاولا ىلع لقعلا نأو « ةأرملا نينج باب : يراخبلا نوب اذهلو ؛ «ةرغ نينجلا

 0 . دلولا ىلع ال « دلاولا ةبصعو

 لبق نم ةبارقلا مهو ؛ ةبصعلا ةلقاعلا نأ يف ًافالخ ملعأ ال : يعفاشلا لاق

 فالخ كلذ ا رحلا ركذلا ةبصع نم برقألاف برقألاب رسقو بألا

 . ةماسقلا يف ىتأي

Yo 



 ةريره يبأ ثيدح - 6 تايانجلا باتک ١

 E لهو OE د ير تيد داب
 نل دحأ نعدحأ لقعي ال : اولاقف ؛ مهيلع اهبوجو يف ةعامج فلاخو |

 . هللا ىلص يبنلا ىلإ ىتأ ًالجر نأ : مكاحلاو يئاسنلاو دواد يبأو دمحأ دنع اب

 ىلص يبنلا هل لاقف ينبا : لاق «؟اذه نم» : إب يبنلا هل لاقف ملسو هلآو هيلع

 يبأو دمحأ دنعو , «هيلع ينجت الو , كيلع ينجي ال هنإ» : ملسو هلآو هيلع هللا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : صوحألا نب ورمع ثيدح نم يذمرتلاو دواد
 . «هدلو ىلع ناج ينجي الو . هسفن ىلع الإ باج ينجي ال» : لاق

 ؛ يورخألا ءازجلا هب دارملا نأب ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو نيبو امهنيب عمجو

 دلولاو دلاولا نأب لوقلا ىلعو « ةرخآلا يف اهب بقاعي ةيانج هيلع ينجي ال : يأ

 . لالدتسالا هب متي الف ؛ يباطخلا هلاق امك ؛ ةلقاعلا نم اسيل

 نم ؛ «ناهكلا ناوخإ نم وه امنإ» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلوق : ةعبارلا

 ؛ يوارلا همهف ؛ جردم « هعجس لجأ نم : هلوق نأ رهظي « عجس يذلا هعجس لجأ
 ؛ صخشلا اذه نم ههرك امنإ : ءاملعلا لاق ؛ عجسلا ةهارك ىلع ليلد هيفف

 . هلاطبإ مارو عرشلا مكح هب ضراع هنأ امهدحأ

 00 a GS يف هفلکت هنأ : يناثلا ظ

 ا تاقوألا ضعب يف مالسلاو ةالصلا هيلع هنم درو يذلا ا امآو ظ

 0 ا ا ی ااا اذه نم سيلف « ثيدحلا يف ريثك
 نص فضلا |
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 سابع نبا ثيدح 5 تايانجلا ناتك ۔ ۱۱

ek 1°۹4هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح ْنِم يئاَسّتلاو دواد وبأ  

 ا لاق ؟نْينجلا يف : و هلا لوسر ءاّضق داهش نم لأس َرَمُع نأ ظ

 هرکذف .. ىرخألا امها دخ تبَرَضَف نيتآرنا يدي ني تنك : لاقف ةغبانلا

 . . مكاحلاو َداّبح نبا ةَحَحَصو ًارصَتْخُم

 نأ هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هَجَرْخَأَو)

 نب لَمَح َماقف : لاق ؟ِنْينَجلا يف : هلي هللا لوسر ءاّضق : دهش نم : ايد

 نْيَتَأَرْما يدي نيتك : َلاَقَف) هلبق يذلا ثيدحلا يف روكذملا : (ةغبانلا

Eمكاحلاو َناَّبح نبا ُهَحَّحّصو ًارَصَتْخُم ُهركذف .. . ىرخخألا امهادخإ ) 

 : ةريغملا لاقف ؟ةأرملا صالمإ نع سانلا لأس رمع نأ ظفلب دواد وبأ ا

 : لاقف . ةمأ وأ دبع ةرغب اهيف ىضق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدهش

 . هل دهشف ةمل 1 نب دمحم هاتأف : لاق . كعم دهشي نمب ينتئا

 ةأرملا نأل ؛ ًاصالمإ 0 اغإ ةأرملا صالمإ : ديبع وبأ لاق : دواد وبأ لاق مث

 ١ ىهننا : صلم دقف ءاهريغو ديلا نم قلز ام لک« الذكو « ةدالولا تقو لبق هقلزت

 هنأب فصتيلا و :يدجلا نأ ملعي نأ

 في



 سنأ ثيدح _ ۷ تايانجلا باتك ۔ ۱
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 ترَسك - ُهَنْمَع ع رضا تب لا نأ : هنع هللا يضر سّنأ ْنَعَو - ۹۷ ٠

 هللا َلوُسسَر اونا « اوبا شزألا اوضَرَعَف اوبا َوَُعْلا اَهَْإ اوِبلَطَف « ةّيراج يَ

 لا ىلس ۵ا ۵ور تاق «نماتمد ال باق: ملم هلو بلم لا ىلس

 هين ُرَسْكُتَأ ! هللا َلوُسسَر اي : رضتلا نب ْسَنَأ َلاَقَف . صاصقلاب مّلسو هلآو هيلع

 ايد : فلو هللا لور َلاََف ! امين رس ال « قاب كعب يذّلاو ال !؟عيبرلا
 هللا ىلص هللا لور اقف اَََمَف وَلا يِضَرَف «صاّصقْلا هللا باتك ! نأ

 قفتم . «! هَرَبأل هللا ىلَع مسك ْوَل نَم هللا داع ْنِم ّنإ» : مُلسو هلآو هيلع
 © لل نس

 . يراخبلل ظفللاو « هّيَلَع

 ‹« ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاو ءارلا مضب ب : ملا نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)

 * سلا ةمع : يأ : (-هَنّمَع - رضْنلا تنب) نا تخأ ؛ ةروسكم ةدّدشم ةيتحت ةانثمف

 ء ذوعم تنب : «يقهيبلا ننس» يف عقوو « ذّوعم تنب عيبرلا ريغ يهو « كلام نبا

 يف امك « راصنألا نم ةباش : يأ : (ةيراج ةينث ترسك) طلغ هنإ : فنصملا لاق

 اوضرعف « اوبأف وفعلا) ةيراجلا ىلإ : يأ : (اهيلإ) عيبرلا ةبارق : يأ : (اوبلطف) ةياور
 ‹ صاصقلا الإ اوبأف « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأف « اوبأف شرألا

 اي : رضنلا نب سنأ لاقف « صاصقلاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا لوسر رمأف

 لاقف ! اهن رسکت ال ء قحلاب كثعب يذلاو « ال !؟عيبرلا ةن ةّينث رسكتأ !هللا لوسر

 يضرف «صاّصقلا هللا باّتك ! سن اي» : ملسو ةلآو هيلع هللا ىلض هللا لوسر

 ول نَم هللا داّبع نم ّنِإ» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف « اوفعف موقلا

 | : (يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . «! هبال هللا ىلع مسك

۲۸ 



 سنأ ثيدح ۷ 0 ` تایانجلا باتك ١١١

 .: لئاسم هيف

 5500 تناك نأب - نسلا يف صاصتقالا بوجو ىلع ًاليلد هيف نأ : ىلوألا

 علق ىلع تبث دقو ؛ [: ةدئالا] (نسلاب نسلاو# : ىلاعت هلوق نم ذوخأم وهف

 و

 ىلإ ةيارس نود نم كلذ نكمأو « ةلثامملا تفرع اذإ « كلذو : ءاملعلا لاق

 يف فيك :- لبنح نب دمحأ ديري  دمحأل تلق : دواد وبأ لاق . بجاولا ريغ

 ‹ هيلع نجلا نس نم رسك ام ردقب يناج لا نس نم دربي : يأ ؛ دربت : لاق ؟نسلا
 تیک as a مهضعب لاقو

 . ديعب وهو« تعلق

 يذلا مظعلا يف صاصق ال هنأ ىلع عامجإلا ماق دقف « نسلا ريغ مظعلا امأو

 . بهاذلا ردق ىلع فقوي ال نأب ؛ ةلثامملا هيف تأتت مل اذإ « سفنلا باهذ هنم فاخي

 نود نأل ؛ نسلا ريغ مظعلا يف صاصق ال : ةيفنحلاو يعفاشلاو ثيللا لاقو

 انمكحل تنكمأ ولف « ةلثامملا هعم رذعتيف « بصعو محلو دلج نم ًالئاح مظعلا

 . هردق فرعي ال ام هنود ام لانن ىتح مظعلا ىلإ لصن ال نكلو « صاصقلاب

 هنأب لووت دقو « راكنإلا ماهفتسالا رهاظ !؟عيبرلا ةينث رسكتأ : هلوق : ةيناثلا
 ةعافشلا بلط ب يبنلل دكؤي نأ هب دارأ امنإو « ةضراعملاو مكحلا هب دري مل

 . مسقلاب قلو يبنلا نم هبلط دكأو , مهنم
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 سنأ ثيدح ٠١97 تایانحلا باتك ١

 نيبو هنيب ريخي هنأ نظو « متح صاصقلا نأ ملعي نأ لبق هلاق لب : ليقو
 . وفعلا وأ ةيدلا

 هنإ : 0 ! «صاصقلا هللا باتک ! سنأ اي» : هباوج ىف هلوق هيلإ دشريو

 اضرلا موصنخلا مهلي نأ « هللا د ارا هلاق لب «راكنإلا دريل

 . دارأ ام ىلع رمألا عقو دقو « شرألا اولبقي وأ اوفعي ىتح

 فلحلا زوجي هنأ ىلع ليل , فلخلا ىلع إب هريرقت يفو « وفعلا مهماهلإ يفو

 ظ ظ . هعوقو نظي اميف
 ًادتبم هنأ ىلع عفرلا روهشملا ؛ «صاصتقلا هللا باتك» : علي هلوق : ةثلاثلا

 باتك بتك : يأ ؛ فوذحم هلعفو «ردصملا ىلع لوألا يف بصنلا زوجيو « ربخو

 . رخأ ًاهوجو لمتحيو ؛ ردقملا لعفلل وأ باتكلل لوعفم هنأ ىلع يناثلا يفو « هلا
 هلوق ىلإ راشأ : ليقو « صاصقلا هللا مكح : يأ ؛ مكحلا باتكلاب دارأ : ليق

 (هب متبقوع ام لثمب اوبقاعف# ىلإ وأ « ٤٥[ : ةدئالا] (صاصق حورجلاو# : ىلاعت
 . [40 :ةدئالا] (نسلاب نسلاو# ىلإ وأ « ٠١١[ : لحنلا]

 چ هنم بجعت ؛ هرخأ ىلإ «مسقأ ول نم هللا دابع نم نإ» : بكي هلوق يفو

 اقيإ ىلع ريغل رارصإو « رمغلا لعف يفت ا ا
 .٠ لعفلا كلذ

 وفعلا ريغلا ىلاعت هللا لاف« نيب يف ثدحي ن كلذ يف ةداعلا ةيضق نأكو

 ‹ هنيمي ىف ربيل ؛ سنأل ىلاعت هللا نم ًاماركإ عقو قافتالا اذه نأو « سنأ مسق رف

 . هيفو « مهءاعد بيجيو « مهبرأ ىلاعت هللا مهيطعي نيذلا هللا دابع ةلمج نم هنأو
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 ظ ai و يل 0

 نم: ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نَعَو 8

 SS ا ًاصق وأ طْتم وأ رتجحب يمر أ يع يف ليف ظ
 ا

 ےس
 سا 1-6

 هيلع 3 هنود لاح نمو دوق ڌ وهف ا

 0 ظ ظ . يوق داتسإب هَجاَم ناو

 يف لتق نم» : ي هللا لوصر لاق : لاق ا هللا يضر سابع نبا نعو)

 ىليعف ؛ رصقلاب تحت نم ةانثم ا ءايلاو ميملا ديدشتو ةلمهملا نيعلا رسكب : (اًيّمع

 ْوَأ طْوَس وأ رجحب) ةغلابملا هب داري ردصم « هتنزب : (ايمرْوَأ) هلوق . ءامعلا نم

 هيلع هنود لاح ْنَمو « دوق وهف « ًادْمَع لق ْنَمو ءأَّطَخْلا ُلْقَع ُهُلَقَعَف أصَع

 :٠ (يوق دانسإب هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . هللا ةنعل

 تالا HR ىلا نيظفللا ريسفت يف «ةياهنلا» يف لاق

 . ةيدلا هيف بجت ؛ أطخلا ليتق مكح همكحف ؛ هلتاق نيبتي الو « هرمأ

 بجت اهنإف هلتاق فرعي مل نم نأ ىلع ليلد هنأ : ىلوألا : ناتلأسم هيف ثيدحلا
 : كلف يف فلتخا دقو ؛ ةماسق ناجأ ريغ نم هرهاظو « ةلقاعلا ىلع نوكتو « ةيدلا هيف

 « نيرصحنم لتقلا م عقو نيذلا نورضاحلا ناك نإ : ةيوداهلا تلاقف

 0 . ةيدلاو نامُيألا نم اهمكح اهيف ىرجو « ةماسقلا 5

 . لاملا تيب يف ةيدلا تمزل « نيرصحنم ريغ اوناك نإو -

 قاحسإ لاق ؟ال وأ لاملا تيب يف ةيدلا بجت له ؛ فلتخا : يباطخلا لاقو
 ش يسر جبسم رونا يا ديمو برسول 00

۳١ 
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 . نيملسملا لام تيب يف هتيد تبجوف

 تام هنأل كلذو ؛ رضح نم عيمج ىلع بجت هتيد نأ ىلإ نسحلا بهذو

 دجوي مل اذإ هنأل ؛ردهي هنإ : كلام لاقو . مهريغ ىلإ مهادعتت الف« ‹ مهلعفب

 . دحأ هب ذخؤي نأ لاحتسا « هنيعب هلتاق

 فلج نإف | فلحاو « تعش نم ىلع عا هيلول لاقي هنإ : لوق يعفاشللو
 ؛ ةبلاطملا تطقسو « ىفنلا ىلع هيلع ىعّدملا فلح « لكن نإو « ةيدلا قحتسا
 ۰ . بلطلاب الإ بجي ال مدلا نأل كلذو

 دقو« لاوقألا هذه يأ يف يوقلا دنتسملا مدعو .« فالتخالا اذه تفرع اذإو

 . لاوقألا لات للا نأ تملع «  فنصملا هلاق امك  يوق ثيدحلا دنس نأ تفرع

 يذلا نأ ىلع ليل , «دوق وهف ؛ ادمع لتق نمو» : هلوق يف : ةيناثلا ةلأسملا

ER csظ  

 : نالوق ةلأسملا يفو

 « ةعامجو ةفينح وبأو ىلع نب ديز بهذ هيلإو « انيع دوقلا بجي هنأ : لّوألا

 باتك» : ثيدحو « [174 : ةرقبلا] #*صاصقلا مكيلع بتك# : ىلاعت هلوق هل لديو

 . «صاصقلا هللا

 ىلع انا بمب 5 1 ىناجلا يضر اذإ الإ بجت الف « ةيدلا امأو : اولاق

 لتقلاب بجي هنأ « يعفاشلل لوقو « مهريغو كلامو دمحأو ةيوداهلل : يناثلاو
 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقل ؛ ةيدلا وأ صاصقلا : نيرمأ دحأ ًادمع

۲۲ 



 رمع نبأ ثيدح _ ۹ تايانجلا باتك ١

 . «يدي نأ امإو « ديقي نأ امإ ؛ نيرظنلا ريخب وهف « ليتق هل لتق نم» : ملسو

 . مهريغو ناخيشلاو دمحأ هجرخأ

 ىضري نأ طرشب ؛ ريخم لوتقملا ىلو نأ : ثيدحلا نم دارملا نأب هنع بيجأو

 :.ةنيليلدلا نت ج ليوأتلا اذه يفو : اولاق ؛ ةيدلا مرغي نأ يناجل ا

 ال ‹ بجي ام ضعب ىلع ثيداحألا ضعب ىفو « ةيآلا ىف راصتقالا : انلق

 يربو لت ليسا هناجر تح ل

 هللا لوسر تعمس : لاق يعازخلا حيرش يبأ نع دواد وبأو دمحأ جرخأ دقو -

 لبخلاو  لبخ وأ مدب بيصأ نم» : لوقي ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص

 وأ لقعلا ذخأي وأ صتقي نأ امإ : ثالث ىدحإ نيب رايخلاب وهف « حارجلا

 ادع مث « ايش كلذ نم لبق نإف « هيدي ىلع اوذخف « ةعبارلا دارأ ناف ؛ ؛وفعي

 . «رانلا هل نإف « كلذ دعب

 : لاق 8و هللا لوسر نع ؛اَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا َنَعَو- 14 ٠

 . «كّسْمأ يذلا ُسَبْحُيَو «َلَتَق يذلا ُلَتْقُي ءرَخآلا ُهَلَتَقَو َلُجَدلا رجلا كس

 الإ ‹ تاقث ُهئاَجرَو « ناَّطَقْلا ربا ُهَحَحَصَو ءالَسْرُمَو ًالوُصْوَم ينطُقَرادلا ُهاَوَر

 ۰ . لّسْرُملا حج م ر يقهْيبلا نَا

 َكَسْمَأ اذإ» : لاق قو هللا لوسر نع ؛ اَمُهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نَعَو)

 اور . «كَسْمَأ يذلا سَبْحُيَو ‹ لتق يذلا لتي ُرَخآلا ُهَلَتَقَو لُجّرلا ّلُجَبلا

 نأ الإ «تاقث ُهُلاَجرَو « ناطقا ( نبا ُهَحَحَصَو « ًالّسْرُمَو ًالوُصْوَم ينطقرادلا

 . (لّسْرُملا حجر يقُهْيبلا

۳ 
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 : تلق . ملسم طرش ىلع دانسإلا اذهو : «داشرإلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 يروثلا نع يرفحلا دواد ىبأ ثيدح نم هاور هنإف ؛ ينطقرادلا دانسإ ىلإ ةراشإ

 ‹« ثيدحلا . . . قلك هللا 6 ١ رمع نبا نع عفان نع ةيمأ نب ليعامسإ نع

 : لاق مث

 نع هريغو « يروثلا نع يرفحلا دواد يبأ ريغ هاور ام : يقهيبلا ظفاحلا لاق
 | eT اذهو ؛ السرم ةيمأ نب ليعامسإ

 ردق ركذي ملو« هسبح ىوس كسمملا ىلع سيل هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 اذه ىلإو ؛ لتاقلا ىلع ةيدلا وأ دوقلا نأو « مكاحلا رظن ىلإ ةعجار يهف ؛ هتدم

 ىدتعا نمف# : ىلاعت هلوقلو ؛ ثيدحلل ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذ

 . [4 : ةرقبلا] *مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع او دتعاف مكيلع

 امه ذإ ؛ ًاعيمج نالتقي امهنأ ىلإ ىليل يبأ نباو يعخنلاو كلام بهذو

 .٠ لتق ام كاسمإلا الول هنإف ؛ هلتق يف ناكرتشم
 يدرملاو رثبلل رفاحلا مكح كلذ مكح نإف ؛ قاحلإلا عنم صنلا نأب بيجأو

 ليلد يال ثيدحلا ا نكلو ء ًاقافتا رفاحلا نود يدرملا يباع نامضلا نإف ؛ اهيلإ
 . . نيلوألل

 لع يتلا نأ : نعال يد یک وایت دبع نعو 1۰ ١
# © 

 قاّرَرلا TT «هتمذب ؛ ىفو ْنَم یلؤآ انأ» : لاقو « ٍدهاَعُم ًاملْسُم لق

 . هاو لوُصؤملا دانم هيف َرَمُع نْبا رک ذب ينطقرادلا ا اذكه

 سو ةدحوملا حتفب ر : (هنع هللا يضر ينامليبلا نب نمحرلا دبع نعو)
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 رمع نبا ثيدح ١ تايانجلا باتك ١

 ؛ لصو اذإ هب درفنا اب جتحي الف ةعامج هفعض ؛ ماللا حتفو ةيتحتلا ةانثملا

 . ىليل يبأ نب دمحم نب ميهاربإ هيفو !؟فلاخ اذإ فيكف !؟لسرأ اذإ فيكف

 | . «هتم ذب ىفو نم ىلؤأ انأ» : لاقو « دهاعمب ا لتق ا يبنلا نأ) فيعض

 . هيف رمع نبا رک ذب ينطقرا دلا هلصوو ؛ ًالسرم اذكه قازرلا دبع هجرخأ

 . ًابيرق ثيدحلا يف مالكلا مقل (هاو لوصوملا دانسإو

E ةليغ الع لف : لاَ اَهْلَ هللا يضر َرَمُع نا نَعَو ١ ٠ 
 يراَخُبْلا ُهَجَرْحَأ هب ْمُهُملَتقل ءاَعنَص ٌلْهَأ هيف كرش | ول : ةنع هللا يضر .

 نيغلا رسكب : (ةليغ مالغ لتق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 ول : هنع هللا يضر رمع لاقف) ًارس : يأ ؛ ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةمجعملا

 يبأ نبا هجرخأو : (يراخبلا هجرخأ . هب مهتلتقل « ءاعنص لهأ هيف كرتشا
 ؛ لجرب ءاعنص لهأ نم ةعبس لتق رمع نأ : عفان نع رخآ هجو نم ةبيش

 وأ ةسمخ لتق رمع نأ : لا نبا ثيدح نم رخآ ف «ًأطوملا» يف هجرخأو

 اعيمج هب مهتلتقلا؛ ءاعنص لهأ هيلع الام ول : لاقو « ةليغ هولتق ؛ لجرب ةتس .

 ينثدح : لاق بهو 8 نع « يقهيبلاو يواحطلا اهجرخأ ةصق ثيدحللو

 ةأرما نأ : هيبأ نع هثدح « يناعنصلا ميكح نب ة ةريغملا نأ : مزاح نب ريرج

 هل لاقي ًامالغ ؛ اهريغ نم هل ًانبا اهرجح يف كرتو «اهجوز اهنع باغ ءاعنصب :

 انحضفي مالغلا اذه نإ : هل تلاقف « : ًاليلخ اهجوز دعب ةأرملا تذختاف « ليصأ

 لجرو لجرلا مالغلا لتق ىلع عمتجاف « اهعواطف « هنم تعنتماف « ىبأف !هلتقاف

 يف هوحرطو ةَّبْيَع يف هولعجو « هءاضعأ اوعطق مث « هولتقف ! اهمداخو ةأرملاو رخآ

 مه



 رمع نبا ثيدح ٠١ تايانجلا ںاتک ١

 اهليلخ ذخأف : اهيفو « ةصقلا ركذو ! ءام اهيف سيل« ةيرقلا ةيحان يف ةيكر
 رمع ىلإ  مهنأش ريمأ ذئموي وهو - ىلعي بتكف « نوقابلا فرتعا مث « فرتعاف
 ءاعنص لهأ نأ ول « هللاو : لاقو . ًاعيمج مهلتقب رمع بتكف « هنع هللا يضر
 . نيعمجأ مهتلتقل « هلتق يف اوكرتشا

 « هرهاظو « دحاولاب ةعامجلا لتقت هنأ هنع هللا يضر رمع يأر نأ ليلد اذه يفو

 لوقو « يعخنلاو كلام لوقل الیلد هيف نإ : انلق اذلو « دحاو لك هرشابي ملولو
 : بهاذم دحاولاب ةعامجلا لتق يفو « كلذ ىلع ليلد « قفاوت يأ  ًالامت ول : رمع

 يضر ىلع نع يورم وهو « راصمألا ءاهقف ريهامج بهذ هيلإو اذه : لوألا
 ىلع ادهش نيلجر يف هنع هللا يضر ىلع نع : يراخبلا جرخأ دقو . هريغو هنع هللا
 « قرس يذلا اذه : الاقف « رخآب هايتأ مث « هنع هللا يضر يلع هعطقف « ةقرسلاب لجر
 : لاقو « لوألا ةيد امهمرغأو «رخآلا ىلع امهتداهش زجي ملف ! لوألا ىلع انأطخأو
 . سفنلاو فارطألا يف صاصقلا نيب قرف الو . امكتعطقل « امتدمعت امكنأ ملعأ ول

 .ةثرولا راتخي هنأ : كلام نع ةياورو ‹ ةعامجو ىعفاشلاو رصانلل : يناثلاو
 هيلع تجرخ نمف ؛ مهنيب عرقي : كلام نع ةياور يفو < ةعامجلا نم ادحاو

 الو ‹ ةربتعم ةءافكلا نأ مهتجحو ؛ ةيدلا نم ةصحلا نوقابلا مزليو « لتق « ةعرقلا

 ةفصل اولتقي مل مهنأب بيجأو « دبعلاب رح لا لتقي ال امك , دحاولاب ةعامجلا لتقت
 . لتاق مهنم دحاو لك نأل لب ؛ لوتقملا يف ةدئاز

 ةياعر ؛ ةيدلا لب « ةعامجلا ىلع صاصق ال هنأ : دوادو ةعيبرل : ثلاثلاو
 . ةلأسملا يف ءاملعلا لاوقأ هذه . مهضعب صيصختل هجو الو . ةلثامملل

۳٦ 



 يعازخلا حيرش يبأ ثيدح _ ۲ تایانجلا باتك ١

 تفتنا دقو « ةلثامملا وهو ؛ صاصقلا بجوأ ىلاعت هنأل ؛ دواد لوق رهاظلاو .

 عومجم تقهز نإف « اهب حورلا قهزت يتلا ةيانجلا وه صاصقلا بجوم مث « انه

 لوق ىلع حصي اغإو !؟روهمنلا دنع لتقي فيكف « لتاقب سيل درف لكف « مهلعف
 00 ىلع تارثؤملا دراوت مزل « هدارفناب التاق دحاو لك ناك نإو . يعخنلا

 وأ ,ًاعيمج مهلعفب تام هنأ ةفرعم ىلإ ليبس ال هنأ ىلع « هنوعنمي روهمجلاو

 EO PN ا وما
 > . ليق امك « قبسألاب ةربع الف ؛ اهنم لكب تام

 هنأ ىوعدو . ةجحلا هب موقت ال يباحص لعفف هنع هللا يضر رمع مكح امأو

 ةيد مهمزلت اهنإف « دحاولاب ةعامجلا لتق بجي مل اذإو « ةلوبقم ريغ عامجإ

 . لوتقملا مد نع ضوع اهنأل ؛ ةدحاو

 هانررق ام اذه. عامجإلا فالخ ىلإ هلئاق بسنو ؛ دحاو لك مزلت : ليقو

 ‹ «راهنلا ءوض 8 يف هليلد انررحو « دحاولاب ةعامجلا لتق انل يوق مث انه

 . «ةددسملا ثاحبألا» 7 («انليذ» يفو

 نأ اّمإ : . نيئزيخ نيب هلهأَف هده يلم هغ يعقل لعق نق: یک هللا

 يف ُهَلْضَأَو « يئاستلاو دواد وُب E E اوُلُتَفَيْوَأ لْقَعْلا اا

 . هاتغمب ةرْيرُه يبأ ثيدَح نم «نيحيحصلا»

 ءاحف ةيتحتلا ةأنثملا نوكسو ةمحعملا نيشلا م :(حيرش يبأ نعو)

 ظ فلألا دعب يازف ةمجعملا ءاخلا مضب : (هنع ىلاعت هللا ىضر يعازخلا) ةلمهم .
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 يعازخلا حيرش يبأ ثيدح _ ۲ ظ تايانجلا باتك ١

epواو  Reيبو  
 ةمجعملا ءاخلاب : (نْيَتريخ نيب ُهْلْهَأَف . هذه يتلاقَم َدْعَب ليتق هل لتق نمف
 واجر, اولي وأ لْفعلا اوذخأي ؛ نأ امل : هلوقب امهنيب « ةريخ ةينثت ؛ ءارف
 . (هانعمب ةريره يبأ تيدح نب «نيحيحصلا» يف هلصأو « يئاسنلاو 3

 2 همالك ءانثأ يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ ثيدحلا لصأ

 . . هل لثق نمف « هلقاع ينإو « ليذه نم لجرلا اذه متلتق ةعازخ رشعم
 . ةافانم الو ثالث ىذخإ نيب رييختلا هيف حيرش يبأ ثيدح مدقتو , «ثيدحلا

 ‹ ةيدلا وأ صاصقلا امإ ؛ نيئيشلا دحأ بجاولا نإ : «يوبنلا يدهلا» يف لاق
 وأ ‹ ةيدلا ىلإ وفعلا وأ « ًاناجم وفعلا : ءايشأ ةعبرأ نيب يلولا ىلإ كلذ يف ةريخلاو

 رثكأ ىلإ ةحلاصملا وبا هرييخت يف فالح الو« صاصقلا

 ظ :  ناهجو هيفو « ةيدلا نم

 . هزاوج ةلبانحلل : يأ ؛ اهذ انهو امهدحأ

 . اليلد حجرأ اذهو « اهنود وأ ‹ ةيدلا الإ لام ىلع وفعلا هل سيل : يناثلا

 يعفاشلا بهذم اذهو «دعب هبلط كلم ملو « دوقلا طقس ةيدلا راتخا نإف ظ

 سيلو « ًانيع دوقلا هبجوم نأ : يناثلا لوقلا مدقتو كلام نع نيتياورلا ىدحإو .
 . راتخلا مدقتو « ىناجلا اضرب الإ ةيدلا 4 ٠
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 مزح نب ورمع ثيدح _ ۳ تايدلا باب ۔ ١ تايانجلا باتك ١

 تايدلا باب ١

 ةيد لصأ < ةدع عمج تادعك ‹ ةيد عمج ؛ ةيتحتلا ةانثملا فيفختب ؛ تايدلا

 ءاف تفذح ؛ هتيد هيلو ىطعأ اذإ « هيدي ليتقلا یدو ردصم واولا رسكب ؛ ةيدو

 هيف ام معأل مسا ي يهو ؛ ةدع يف امك « ثينأتلا ءات اهنع تضّوعو ةملكل

 0 ( . هيف صاف ال امو 2 صاصقلا

 دج نع يأن مزح نب رع نب دمحم ني رک يأ نع 00
 ٍلْهَأ ىلإ بك َمّلسو هلآو هيلع هلا ىّلص يتلا نأ : مهنع ىلاعت هللا يضر

 هنإف « نيب ْنَع الق انمؤُم طبعا نَم نأ : و ثيدَحْلا َرَكَذَف نَمَيَلا

 يفو « لبإلا نم ةئام ةّيندلا سفتلا يف ّنإو , لونا ءايلوأ ىضْري نأ الإ « وق

 يفو « هيلا ناَسْللا يفو « َةّيّدلا نيديعلا يفو « ةيدلا هعدج بعوأ اذإ فنألا

 بلصلا يفو « هيلا نْيَمَضْيَبلا يفو ء هيلا ركذلا يفو « بدلا ِنْيَمَفَشلا
 يفو « ةيدلا ثلث ةَموُم ألا يفو « ةّييدلا ُفْصن ةدحاولا لْجّلا يفو هيلا

 نم عصا لك يفو « لبإلا نم ةَرْشَع سمح لقتل يفو « ةّيدلا ثلث ةقئاجلا

 يفو « لبإلا نم سمح نّسلا يفو  ٍلبإلا نم رش لُجَرلاو , ديلا عباّصأ
 فلأ بهّذلا له ىلَعَو « ةأرملاب لَمَقُي لُجّرلا نإو « ٍلبإلا نم سمح ةحضوألا
 دوراجا نباو ة ةَميزَخ نباو يئاسنلاو « «ليسارملا» يف دواد 5 هَجَرْخَأ «رانيد

 . هتّحِص يف اوُهَلَتْخاَو , ُدَمْحَأَو َناّبح ناو ظ

 ةحوتفم ةلمهملا ءاحلاب : (مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نع)

 همسا « زيزعلا دبع نب رمعل ةنيدملا يف ءاضقلا يلو يعبات وهو « يازلا نوكسو
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 مزح نب ورمع ثيدح _ ۴۳ تايدلا باب ١ تايانجلا باتك ١

 يبنلا نأ) مزح نب ورمع : (مهنع ىلاعت هللا يضر هدج نع هيبأ نع) هتينك
 نم» هلوأ : (- ثيدحلا ركذف نميلا لهأ ىل ! بتك ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 نب تراخاو لالك م نب ميعنو لالك دبع ني ليجرش ىلإ ىلا دمحب

 : (طَبتغا نم ّنأ» : هيفو) انه ام رخآ ىلإ « «دعب امأ . نيعر يذ لّيق لالك دبع

 اق نف يأ ؛ ةلمهم ءاط اهرخآ ةدحوم مث « ةيقوف ةانثم اهدعب ةلمهملا نيعلا

 ؛ دَوَق هنإف « ةئيب نع آلَ انمْؤُم) هلتق بجوت ةريرج الو « هنم ةيانج الب ًاليتق

 . هانررق امك نوريخم مهنأ ىلع ليلد هيف : (لوُتَقَملا ءايلؤأ ىضْرَي نأ الإ

 اَذإ فنألا يفو) ةيدلا نم لدب : (لبإلا نم ةئام ةيّدلا سفتلا يف ّنإو)

 : (هْعَدَج) ةدحومف ةلمهملا نيعلا رسكو واولاو نوكسو ةزمهلا مضب : (بعوأ
 عطق اذإ : (ةيدلا ناسللا يفو « ةّيّدلا نينيعلا يفو « ٌةَيدلا) هعيمج عطق : قا

 : (ةيدلا ركذلا ا نيتفشلا يفو) . مالكلا هنم عني ام وأ« هلصأ نم

 . هلصأ نم عطق اذإ

 فصن دار لجّرلا يفو « ةيدلا بلملا يفو « ةيددلا ل يفو)

 . قاسلا لصفم نم تعطق اذإ : (ةّيدلا

 ةدلجلا وأ « غامدلا يهو ؛ سأرلا مأ تغلب يتلا ةيانجلا يه : (ةَموُمأمْلا يفو)
 ةنعطلا يه : «سوماقلا» ىف لاق : (ةفئاجلا يفو ٠ ةيدلا ثلُث) اهيلع ةقيقرلا

 ( . (ةيدلا ْثُْث) : هريغ يف هلثمو « فوج لا غلبت

 اهنم جوخت يتلا يهو « فاقلا ددشم لقن نم لعاف مسا : (ةّلّقَتملا يفو) -

 هرسكت : يأ ؛ مظعلا لقنت يتلا : ليقو ؛ اهنكامأ نم لقتنتو « ماظعلا راغص
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 مزح نب ورمع ثيدح _ ۳ تايدلا باب - ١ تايانجلا باتك ٠ ١
امم اسال

 

 نم مشع لجرلاو دبا عباصأ نم عب لَك يفو « لبإلا نم ةرشع سمح
 ‹ حضوأ نم لعاف مسا : (ةَحضوُملا يفو « لبإلا نم سمح سلا يفو « لبإلا

 . هفشكتو مظعلا حضوت يتلا يهو

 فلأ بَّهذلا ٍلْهَأ ىلَعو « ةأرّلاب لَْفُي َلُجَّرلا نإو « لبإلا نم سمح )

 دوراجلا نباو ة ةيزخ نباو يئاسنلاو < «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ . «رانيد

 . (هتحص يف اوفلتخإو « دمحأو نابح نباو

 يف : لاق يذلاو حصي لو اذه دنس دق : «ليسارملا» يف دواد وبأ لاق

 : ٠ مقرأ نبا وه امنإ ؛ مهو « دواد نب ناميلس هدانسإ

 . ءيشب سيل اذه دواذ نب ناميلس : لاقف « دمحأ ىلع هتضرع : ةعرز وبأ لاقو

 دواد نب ناميلسو « فيعض « يناميل دواد نب ناميلس : نابح نبا لاقو

 . يرهزلا نع نايوري امهالكو « ةقث ينالوخلا

 يوارلا نأ نظ امنإ « هفعض مف ؛ ينالوا وه تاقدصلا ثيدح ىور يذلاو

 . يناميلا وه

 لوسر باتك هنأ مهدنع تبث ىّتح « ثيدحلا اذه اولقني مل : يعفاشلا لاقو

 ظ : . ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا

 دنع هيف ام فورعم « رّيسلا لهأ دن دنع روهشم ساتك اذه : ربلا دبع نبا لاق

 سانلا ىقلتل ؛ رتوتما هبشأ هنأل ؛ دانسإلا نع اهترهش ينغت ةفرعم ملعلا له

 ظ . ةفرعملاو لوبقلاب هايإ
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 مزح نب ورمع ثيدح - ۲۳ تايدلا باب ۔ | تايانجلا باتک ۔ ١

 عومسم ريغ باتك هنأ ىرن انأ الإ« ظوفحم تباث ثيدح : يليقعلا لاق

 0 . يرهزلا قوف نمع

 بانك نم حساباتك ةلوقنملا بتكلا يف ملعأ ال: نایفس نب ںوقعی لاقو

 . مهيأر نوعديو هيلإ نوعجري نيعباتلاو ةباحصلا نإف ؛ مزح نب ورمع ظ

 ورمعل ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر باتک يف تأرق : باهش نبا لاق
 هححصو . مزح نب ركب يبأ دنع باتكلا ناكو « ناربغ ىلإ هثعب نيح مزح نب

 ظ . يقهيبلاو ناّبح نباو مكاحلا

 !١ ًاحيحص نوكي نأ وجرأ : دمحأ لاقو

 ام هيف ثيدحلا ة ةمئأ مالك هلقن دعب «داشرإلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 يدق مالسإلا ةمئ ةمئأ نيب لوادتم باتكلا اذهف ؛ ريدقت لك ىلعو : تلق : هظفل

 مالك ركذ مث < هيلإ بابلا اذه تامهم يف نوعزفيو هيلع نودمتعي ءاثيدحو

 . نايفس نب بوقعي

 اا وع ىلا تاره كرمجعم هنا تفرع اذه املا اع تفرع ذإو

 هوس رسل
 بجوت «- ةريرج الو هنم ةيانج الب : يأ  ًاطابتعا ًانمؤم لتق نميف : ىلوألا

 . صاصق نع ال ًاملظ هلتق : يأ ؛ هلتقب طبتعا : يباطخلا لاقو'. هانمّدق امك هلتق

 ىبأ ننس)) ىف هريسفت هدذيفي أمك « ةمحعملا نيغلاب طابتغالا يور لقو
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 ١١ تايانجلا باتك ١ مزح نبورمع ثيدح _۔ ۳ تايدلا باب ۔ .

 : لاقف ؟طابتغالا نع يناسغلا ىيحي نب ىيحي لئس هنإ : لاق هنإف ؛ «دواد
 !؟هنم ىلاعت هللا رفغتسي ال ىده يف هنأ ىريف « ةنتفلا يف لتقي يذلا لتاقلا .

 2 لا نسحو رورسلاو حرفلا ىنعمب ةطبغلا نم هنأ لدي اذهف 1

 ٠ هنأ ىلع لدو ١ 2 اذه يف لخاد هنإف « هلتقب e انمۇم لوتقملا ناك اذإف .

 امک « ةيدلا نيبو هني نوريبخن اا لوتقلا ءايلوأ ىضري نأ الإ دوقلا بجي

 . فلس

 .٠ لبإلا نم ةئام ةيدلا ردق نأ ىلع لد هنأ : ةيناثلا

 تسيل فانصألا رئاسإ ااو ةبجاولا يه لبإلا نأ ىلع ا 0 هيفو

 اّمأو ؛ يعفاشلاو مساقلا بهذ اذه ىلإو ؛ ةحلاصم يه لب ؛ يعرش ريدقتب

 :ثيدحلا اذه يف هلوق نأ الإ , اهنايب اذه دعب ثيدح يف يتأيسف « اهناتسأ

 . بهذلا لما ىلع ًاضيأ لصأ هنأ ماا (رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو»

 راك ظ . لبإلا لهأ ىلع لصأ لبإلاو

 كلذ يف رانيد فلأ اهن ئالا ةميق نأو « لبإلا مدع عم كلذ نأ لمتحيو

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام اذهل لديو ٠ ظ

 لهأ ىلع أطخلا ةيد موق ناك ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ :ه

 .اذإ4؛ لبإلا نامثأ ىلع اهمّوقيو « قرولا نم اهلدع وأ «رانید ةئامعبرأ ل

 ظ . اهتميق نم صقن « تصخرو تجاه اذإو « اهتميق نم عفر « تلغ
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 مزح نب ورمع ثيدح _ ۳ تايدلا باب ١ تايانحجلا ںاتک ۔ ١

 ىلإ ةئامعبرأ نيب ام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع تغلبو

 . مهرد ٠ فاللآ ةينامث قرولا نم اهلدعو ؛ ةئاغامث

 هيب ءاشلا يف هلقع ةيد ناك نمو « ةرقب ىتئام رقبلا لهأ ىلع ىضقو لاق

 يدع ينب نم الجر نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نع دواد وبأ جرخأو ةاش

 هلثمو « افلأ رشع ينثا هتيد ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لعجف « « لتق

 . مهرد فلأ رشع انثا اهنأب حرصو « يذمرتلا دنعو يعفاشلا دنع

 يضر رمع نع هلثمو « مهرد فالآ ةرشع قرولا نم اهنأ : قارعلا لهأ دنعو

 يف اهب لاقثملا موقت ىلع اوقفتاو « مهارد ةرشعب رانيدلا يوقتب كلذو هنع هللا

 . ةاكزلا

 ىضق : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : ءاطع نع دواد وبأ جرخأو

 ىلعو « ةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو « لبإلا نم ةئام لبإلا لهأ ىلع ةيدلا يف

 ملائيش حمقلا لهأ ىلعو « ةلح ىتئام للا لهأ ىلعو « ةاش يفلأ ءاشلا لهأ

 . قاحسإ نب دمحم هظفحي

 یا يلا ضمن رم ن یجب یی ا یک یی ىلع تال

 ‹ ةفلتخم ليواقأ انه ءاملعللو « هتيحان يف هب لماعتلا داتعيو « هدجي يذلا عونلا

 . تفرع امك ةيعرشلا تاريدقتلا هذهو « عابتالاب ىلوأ ثيداحألا هيلع تلد امو

 مهنإ مث « شرق ةئامعبسب اهريدقت وهو « تايدلا ىف ًافرع سانلا لدبتسا دقو

 فصن ةقيقح ةيدلا نوكتف « اهنامثأ يف ةريثك ةدايزب اهيف عطقي ًاضورع نوعمجي
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 مزح نبورمع ثیدح ١ ”١١١ تایدلا باب ۔ ١ تايانجلا باتک ۔١

 هل نمو « ًاسونأم راص رمأ هنإف ؛ ًايعرش ًاهجو اذهل فرعأ الو « ةيعرشلا ةيدلا

 PAE لاثمألا نم راص هنأ ىتح « كلذ لوبق نعرذعي ال ةيدلا

 . هغلبي ال نمشب ءيش

 وهو - لصؤتسا : يأ ؛ «هعدج بعوأ اذإ« فنألا يفو» : هلوق : ةثلاثلا ةلأسملا

 مكح اذهو ETE ا نجم راما مظعلا نم عطقُي نأ

 هيلع مجم
 « ةثورو ةبنرأو نرامو ةبصق نم : ءايشأ ةعبرأ نم بكرم فنألا نأ ملعاو

 يذلا فورضغلا وه نراملاو « نيبجاحلا عمجم نم ردحنملا مظعلا يه : ةبصقلاف

 نراملا : «سوماقلا» يفو « فنألا فرط : ةثلثملابو ءارلاب « ةثورلاو « نيرخنملا عمجي

 فنا

 5205727 ليقف ؛ هذه دحأ ىلع ىنج اذإ فلتخاو

 اندنع : لاق « سواط نع يعفاشلا هاور امل ؛ ةيد نراملا يف نأ ىلإ ءاهقفلاو رصانلا

 لاق« «لبإلا نم ةئام « هنرام عطق اذإ فنألا يف» : و هللا لوسر ںاتک يف

 ظ . مزح لآ ثيدح نم نيبأ اذهو : ىعفاشلا

 بيعش نب ورمع ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ امل ؛ ةيدلا فصن ةثورلا يفو

 ةودنث تعطق اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىضق : لاق هدج نع هيبأ نع

 . قرولا وأ « بهذلا نم اهلدع وأ « لبإلا نم نوسمخ ؛ لقعلا فصنب فنألا

 8 همدقمو هفرط یهو < فنألا ةثور انه ةودنثلا : «ةياهنلا» یف لاق
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 ١ تايانجلا باتك ١ تايدلا باب ٣ -_ مزح نب ورمع ثيدح .

E )١ امك .هلصأ نم عطق اذإ : ىأ ؛ «ةيدلا ناسللا يفو)» : هلوق : .ةعبارلا  

 . مالكلا عني ام هنم اذإ اذكو ‹ هيلع عمجم اذهو « قالطإلا رهاظ وه

 : ليقو « فورحلا ددعب ةربتعم هتصحف « فورحلا ضعب ةعب لطبي ام عطق اذإ امأو

 الو « ةتس يهو قلحلا فورح ال افرح رشع ةينامث يهو « طقف ناسللا فورحب
 . ناسللاب الإ ىتأتي ال قطنلا نأل ؛ ىلوأ لوألاو « ةعبرأ يهو ةفشلا فورح

 حتفب ؛ ةفش : امهتدحاو ؛ «ةيدلا نيتفشلا يفو» : هلوق : ةسماخلا ةلأسملا

 ىهتنم ىلإ نيرخنملا تحت نم نيتفشلا ٌدحو « «سوماقلا» يف امك ٠ ‹ رسكتو نيشلا
 وهو ؛ نيدخلا لفسأ ىلإ نقذلا ىلعأ نم هلوط ىفو « هجولا ضرع يف نيقدشلا

 راك عم
 ةيدلا فصن 0 لك نأ 9 ا بهذف ؛ امهادحإ | عطق اذإ فلتخاو

 ٠ . ءاوسلا ىلع

 اهعفانم ذإ ؛ نيت ىلغسلا يفو الث ايلعا يف نأ تباث نب ديز نع يورو

 . بارشلاو ماعطلل اهظفحل ؛ رثكأ

 عمجم وهو ؛ 567 نم عطق اذإ اذه ؛ «ةيدلا رك ذلا يفو» : هلوق : ةسداسلا

 هراتخاو « ةيعفاشلا نمو اقلام دنع ةيدلا امش ةفشحلا عطق نإف ؛ هيلع

 ريبكلاو و ناكل نيب قرت هن كيذا دا اوا ىدبلا

 . يعفاشلا بهذ هيلإو « ريغصلاو

 . ةموكح نينعلاو يصخلا كد يف نأ رثكألا دنعو
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 مزح نب ورمع ثيدح _۔ ۳ تايدلا باب ١ كانهم صعد |

 لک يفو « هيلع عّمجم م مکح وهو ؛ «ةيدلا نيتضيب
 نأ : بيسملا نبا نعو هنع هللا يضر ىلع نع 52 يفو . ةيدلا فصن ةدحاو

 الا دبا يفو « اهنم نوكي دلولا نأل ؛ ةيدلا يئ ۽ یرسی يبل يف

ETةيدلا بلص » iمضلاب بلصلاو ؛ عج  -- 

 لصأ ؛ ميجلا نوکسو ل نيعلا حتفب  بتجعلا ىلإ ( لهاكلا ندل نم مظع

 ۷ : قراطلا] م رتلا و بلصلا نيب نم جرخي# : ىلاعت لاق ةبلاصلاك بنذلا

 ا .. ناتيدف ءرسكلا عم ينملا بهذ نإف

 امهادحإ يفو ؛ هيلع عمج وهو ؛ ؛ «ةيدلا نحل يف» نأ دافأ : ةعساتلا

 هنيع تبهذ اذإ | روعألا يف فلتخاو « ةحيحصلا نيعلا يف اذهو « ةيدلا فصن

 ؛ ةيدلا فصن اهيف بجي هنأ ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذف ؛ ةيانجلاب

 r هل نم ىلع ًاسايقو د ثيدحلا اذه وهو - ليلدلا لصفي ملذإ

 . هيلع عمجم وهو  ةيدلا فصن الإ هل سيل

 ؛ ةلماك ةيد اهيف بجاولا نأ ىلإ دمحأو كلام و ةباحصلا نم اب بهذو

 ىلع روهمج اف ؛ ةدحاو نيع ىلع ىنج اذإ « اوفلتخاو « نينيعلا ىنعم يف اهنأل
 9 ال هنأ دمحأ ا « [40 : ةدئاملا] «نيعلاب نيعلاو) : ٠ : ىلاعت د : ا توبث

 . اهيف 1

 تلا لجرلا د حو ا لجرلا ىفو) ؛ ق ةرشاعلا 0

 يف ةموكحو ةيدلا من ةبكرلا نم عطق نإف ؛ قاسلا لصفم نم ةيدلا اهيف بجت

0 

 | يفو» E ا
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 مزح نبورمع ثيدح - ۲ تايدلا باب - ١ تايانجلا باتك ١

  يفو» : مزح نب ورمع باتك ىف أرق هنأ يرهزلا نع يقهيبلا ركذ هنأ ملعاو

 . كلذب ايضق امهنأ يلعو رمع نع انيورو : لاق «لبإلا نم نوسمخ نذألا

 لال نما ةئام عمسلا ي ىفو» : لاق هنأ ذاعم ثيدح نم ىقهيبلا یورو

 . يوقب سيل هدانسإ : يقهيبلا لاقو «لبإلا نم ة ةئام لقعلا ي ىفو»

 . فيعض وهو , يرصملا دعس نب نيدشر ةياور نم هنأل : ريثك نبا لاق

 . يقهيبلا هاور . ةيدلا بهذ اذإ لقعلا يف نأ ؛ ةنسلا تضم : ملسأ نب ديز لاق

 يف  امهريسفت هدقتو - ةفئاجلاو ةمومأملا يف نأ ىلع لد هنأ : ةرشع ةيداحلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ًافالخ ملعأ ال : يعفاشلا لاق ؛ ةيدلا ثلث ةدحاو لك

 يف ريثك نبا هركذ . «ةيدلا ثلث ةفئاجلا يف» : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 . دسجلا حارج نم ةفئاجلا نأ ىلع اوقفتا : «دهتجملا ةياهن» يف لاقو . «داشرإلا»

 ىتم ةفئاج اهنأو « ةيدلا ثلث اهيف نأو , اهنم داقي ال هنأو « سأرلا حارج نم ال
 تذفنف ءاضعألا نم كلذ ريغ ىف تعقو اذإ اوفلتخاو « نطبلاو رهظلا ىف تعقو

 ش 0 ' : هغی نإ
 فيوجت ىلإ ةذفان ةحارج لك يف نأ : بيسملا نب ديعس نع كلام ىكحف

 . كلام هراتخاو ؛ ةيدلا ثلث «-وضعلا كلذ ناك وضع يأ  ءاضعألا نم وضع

 يضر رمع نع يور ام وحن ىلع ؛ ةفئاحجلا ىلع كلذ ساق هنإف « ديعس امأو

 .دسجلا ةحضوم ىف هنع هللا

 . اهريسفت مدقتو ؛ «لبإلا نم ةرشع سمخ ةلقنملا يفو» : ةرشع ةيناثلا
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 مزح نب ورمع ثيدح _ ۳ تايدلا بابد١ | تايانجلا باتك ١١
 ئه يت تت ا ا را

 نم تناك ءاوس « لبإلا نم ًارشع عبصأ لك يف نأ دافأ : ةرشع ةئلاشلا

 ظ . روهمجلا يأر وهو ؛ ًارشع اهيف نإف ؛ نيلجرلا وأ « نيديلا

 أ. «ءاوس ا اا ظفلب ب ًاعوفرم بيعش نب ورمع ثيدح يفو

 :دواد واو دمحأ

 .. هل يور ال ؛ ثيدحلا ىلإ عجر مث ءرخآ يأر كلذ يف رمعل ناك دقو

 ی ا سجل و يابا ةرشع ةعبارلا

 ظ . ثيدحلا مواقي ليلد هل سيل فالخ هيفو

 یا ب و نا نم ر ااا یا هنأ : ةرشع ةيماخلا

 اا . صنلا مواقي ام هل سيل فالخ هيفو ؛ ناقيرفلاو

 ؛ لبإلا نم ًارشع ةمشاهلا يف نأ : تباث نب ديز نع يقهيبلا ىور : ةدئاف

 ظ . ملعلا لهأ نم ددع نع يقهيبلا هاكحو

 لجر يف ىضق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ : دمحأ نب هللا دبع یورو

 نبا هللا دبع ءاور : تايد عبرأب ٤ هحاكنو هلقعو هرصبو هعمس بهذف برص

£ 

 . لمحا

 لوسر نأ : هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم يئاسنلا ىورو

 يفو « اهتيد ثلثب تسمط اذإ اهناكل ةداسلا ءاروعلا نيعلا يف ىضق للك هللا

 ناد اذإ ءادوسلا رجلا يفو . اهتيد ثلثب :تعطق اذإ ءالشلا ديلا

 كارلا يف ريثك نبا هركذ
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 دوعسم نبأ ثيدح _ ٤ تايدلا باب 2 تايانجلا باتك 5 ١

 بع یلاعت ا یلص يبا نع نع هلا يضر دوئ نبا نع ( ٤ ١١٠

 o وع :ًاساَمخأ أ أطخلا ةّيدلا : لاق َمَّلسو هلآ ىلعو

 رخأ . نوبل ينب نورشعو « نوبل تاب الورع ء ضانخم تاب نورشعو

 ينب» َلَدَب « «ضاَخخَم يب انو ةعود : ظْفّلب ةَعَبرألا هَجَرْخَأَو « ينطُقَرادلا
 «افوقوم رخآ هجو نم SEE يبأ 0 ا ىلا لوألا هاا 7 (نوُبل

 . . عوفرملا نم حصا وهو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر دوعسم نبا نعو)
 : هلوقب هني ؛ بجت وأ « ذخؤت : يأ : (ًاساَّمْخَأ ًاطخلا ةيد» : لاق ملسو هلآ ىلعو

 تاب َنوُرُشعو ضاَخَم تائب َنوُرُشعو , ةَعَذَج َنوُرِشعو , ةقح نوُرشع)

 : ظفلب ةعبرألا هجرخأو « ينطقرا دلا هجرخأ . «نوُبل ينب نوُرشعو « نول

 ن E (یوقأ لوألا دانسإو ‹ «نوبل ينب» لدب « «ضاخم ينب نورشعو»

 لجر هنإ : ينطقرادلا لاق  يئاطلا كلام نب فشخ هيف نإف ؛ ةعبرألا دانسإ

 ١ ةاطرأ نب جاجحلا هيفو « لوهجم

 طلغ نوبللا يتبل هلعج 5 لاقو ينطفرالا ىلع e ضرتعا هنأ اداب

 ٠ كال. نانا ينباع عآلم ل ادع نع حيحصلا 0

 مه



 ورمع نب هللا دبع تيد تايدلا باب - ١ تايانجلا باتك | ١

 بهذ هيلإو ؛ركذ امك« اتهام لخؤت أطخلا ةيد نأ لغ لبلد تدا

 E سماخلا نأ ىلإو « ءاملعلا نم ةعامجو « كلامو يعفاشلا

 0 .. ةعبرألا ةياور يف امك « ضاخم ونب هنأ : ةفينح يبأ نعو ظ

 e ‹«نوبللا ينب EY ؛ ًاعابرأ ذخؤت اهنأ ىلإ نورخآو يداهلا بهذو

 . . ًاقلطم عابرأ اهنأ ىلإ اوبهذو « ظافحلا هتبثي مل هل ثيدحب ه هل

 56 بدلا رابتعاب فلتخت ةيدلا نأ ىلإ كلامو يعفاشلا بهذو

 . أطخلا يف امك ؛ ًاثالثأ نوكت دمعلا هبشو دمعلا يف اهنأ : اولاقف ء أطخلاو

 نميف اًمُهنع هللا و نع تبث هنف « ةيدلا يف ظيلغتلا امأو

 ا ةعامج نع تبث تبثو « ةيدلا يف ًاظيلغت ؛ ثلثو ةيدب مرحلا يف لتق

 . هيف مالكلا ىتأيو

 رخآ هجو نم ةبيش 9 نبا) دوعسم نبا ثيدنح يأ : (هجرخأو)

 . (عوفرملا نم . حصأ وهو) دوعسم نبا ىلع : (افوقوم

 هيبأ نع ٍبْيَعش نب ورمع قرط يِذمْرتلاو دواد وبأ ةَجَرْخأو 1۰6

 يف ةفلخ نوعبرأو 5 ث ةعدج َنوثالثو ؛ ةقح نوثالث ةيدلا» : هعفر «هدج نع

 ظ . «اهدالوأ اهنوُطُب ظ

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع قيرط نم يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو)
 ةقح َنوُنالَث ةّيدلا») ملسو هلآو هيلع هللا یلص یل ىلإ : (هعفر هدج

 و مدقت دقو : («اًهُدالؤأ اهنوطُب يف ا َنوُعَبْرأو 2 ةعذج نوثالثو

 . ةاكزلا يف نانسألا

 ها



 رمع نبا ثيدح ٠75 تايدلا باب ١ تايانجلا باتك ١

 ا نإ : لا اق يي يبتلا نع O ا 1
 سس عل ع < سل لا ل ا مس رس” "6

 ل

 . هححص ٍثيدَح يف 0 نبا بأ ةّيلهاَجْلا لخذل

 حتفب : : (ىتغأ نإ : لاق الف سلا نخاع ا يقرر وا نعول

 نم ليضفت مسا ؛ ةرؤصقم فلأف « ةيقوف ةانثمف ةلمهملا نيعلا نوكسو ةزمهل
 ريع لتق وأ « هللا مرح يف لتق نم : ةثالث هللا ىلَع ساتلا) ربجتلا وهو ؛وتعلا
 اطر راقلا 4# معلا دالا كو مخل لاذلا حتفب : (لخذل لبق وأ « هلتاق

 نابح نبا هجرخأ . «ةّيلهاجلا) هريغ وأ ‹ لتق نم هيلع تينج ةيانجب ةأفاكملا

 . (هححص ثيدح يف

 . ةاتعلا نم مهريغ ىلع وتعلا يف ديزأ ةثالثلا ءالؤه نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 ريغ يف لتق نم ةيصعم ىلع ديزت هلتق ةيصعمف ؛ مرحلا يف لتق نم : لوألا
 يف حتفلا ةازغ يف درو ثيدحلا نكلو ؛ ةنيدملاو ةكم مرحل مومعلا هرهاظو ؛ مرحلا
 : ةيدهع ةفاضإلا : لاقي نأ الإ « هب صخي ال ببسلا نأ الإ « ةفلدزملاب لتق لجر
 . ةكم مرح دوهعملاو

 يف اطخلا لتق هنم عقو نم ىلع « ةيدلا يف ظيلغتلا ىلإ يعفاشلا بهذ دقو

 ةباحصلا نأل : لاق ؛ مرحلا رهشألا ىف لتق وأ « بسنلا ن نم ًامّرحم لتق وأ « مرحلا

 : لاق دوعسم نبا نع ةرم نع يدسلا چرا لاوحألا هذه يف اوظلغ

 لتقي نأ ندعب مهول ًالجر نأ الإ هيلع بتكتف ةغيسب مهي لجر نم ام

 . ميلأ باذع نم ىلاعت هللا هقاذأ الإ « مارحلا تيبلاب الجر
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 ورمع نب هللادبع ثيدح ١ 1١١١7  تايدلا باب ١- تايانجلا باتك ١١

 . ةياور يف هعفر دقو

 هال ىلاعت هلوق يف فرظلا نأ ىلع ينبم اذهو : تلق

 نإو « داحلإلاب لب ؛ ةدارإلا ريغب قلعتم « ۲١[ : جحلا] (ميلأ باذع نم هقذن ملظب

 ثيدح ةيدلا يف ظيلغتلا يف دروو « ةلمتحم ةيآلاو « هريغ يف ةدارإلا تناك

 الو ‹ دمعلا لتق لثم ظلغم دمعلا هبش لقع» : ظفلب ًاعوفرم بيعش نب ورمع

 ريغ يف ءامد نوكتف سانلا نيب ناطيشلا وزني نأ كلذو « هبحاص لتقي

 ۰ دواد وبأو دمحأ هاور . «حالس لمح الو « ةنيغض ةنيغ

 ey يأ ؛ «هلتاق ريغ لتق نم» : يناشلاو

 ال وأ « لتقلا يف ةكراشم هل ناك ءاوس ؛ ؛ مدلا هل هدنع نم ريغ رخآ الجر

 ةوادعلا وهو « لحذلا ريسفت مدقت « «ةيلهاجلا لحذل لتق وأ» : هلوق ثلاثلا

 هو هيلع هللا ىلص هنأ يعازخلا حيرش يبأ ثيدح ثيدحلا رسف دقو « ًاضيأ

 نم ةيلهاجلا يف مدب بلط وأ ؛ هلتاق ريغ لتق نم سانلا ىتعأ» :لاق ملسو

 . يقهيبلا هجرخأ . (رصبت مل ام هنيع رصب وأ مالسإلا لهأ

٠ Viهيلع هللا ىّلص هللا َلوُسَر نأ : الا نب ورح نب للا دبع نعو -  

 - اًصَعْلاَو طْؤّسلاب ناك ام دملا هبش و أطخلا ةيد نإ الأ» : 5-5

 يئاسنلاو داد وُبأ هجرخأ . «اهدالوأ بيرل ف طرا قلع لبإلا نم ةئ

 . ناّبح ( نبا هَحَحَصَو « هجاَم 0

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوُسَر نأ : صاَعلا نب ورّمَع نب هللا دْبَع نعو)

 نم ةئام - اصَعْلاَو طْؤّسلاب ناك ام دْمَعلا هّبشَو أطخلا ةّيد نإ الأ» : لاق ٌمّلسو
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 ورمع نباو سابع نبا اثيدح ١١١99 ۸ تايدلا باب ١ تایانجلا باتك ١

 باو يئاسنلاو واد و ا امها قرب رات اها لبإلا
 . (نابح نبا هَحّحَصَو « هجام (

 ظ ظ . فالتخالا هرصي الو < عيحص وهو : ناطقلا نبا لاق

 فلس يذلا ثيدحلل ًاريسفت ؛ فنصل | هركذ اغإو « ثيدحلا يف مالكلا مدقتو |

 . انج ن ا نيبو مر ا ل و ينور اک ی يدع نم

 هيلع ىلاعت هللا ىَّلِص يبتلا ِنَع امهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو - ۸

 يراخُبلا هاَور . اهينإلاو صحا : يني ؛ ًءاوس هذهو ءذه» : لاق مّلسو هلآو

 لا ؛ اوس ناتشألاو ماوس عباتمألا ةيد» : يد مرشلاو دؤاد يبألو

 ا ءار ااا نْيديلا عباصأ ُةّيد» : ناَبح نالو . «ءاوس سرلا
 .«عبص| لكل لبإلا نم

 أن باع نا ااا ينك وف امهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو)

 . يراخُبلا ُهاَوَر . ماهْبإلاو رصْنحْلا : ينعي ؛ «ءاوس هذهو هذه» : لاق َمّلسو

 ا عباصألا ةيد») سابع نبأ نح نها ىأ ولا دواد ىبألو

 : وس سْرضلاو َةَينَتلا) هلوقب ًانايب هداز : (ءاّوَس ناَتْسألاو) لوألا نم معأ اذه

 ا نبالو) و يف عفنأ سرضلاو < عفنلا ردق ىلع ةيدلا : لاقي الف

 ا م ةرشع ؛ دار نيالا يدل عباصأ ةَيد») سابع ب ا

 ظ Tk نع هيبأ ت نْب ومع نعو - 14

 وهف« هنود اَمَق اسفت باص « افوُرْعَم بطلاب نكي ملو « َبّبطَت نَم» : لاق ظ
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح _ ۹ تايدلا باب - ١ تايانجلا باتك ١

 ٠ نقاسنلا و واد يبأ : فو مكاحلا 52 يأ رادلا هجر .« ماض

 .ٌةَلصَو نع یوق هَلَسرَأ ْنَم نأ الإ « اَمهِرْيَغَو

 ا يضر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو)
 ' عفت 7 ةغيص هل لدي امك, ابيبط نکي 2 2 بطلا فلكت : 00 (بّبطت نم»

 -رخأ . «نماض وهف ءا ةوُرْعَم بطلاب نكي مَلو)
 نأ الإ 1 اهريغو و يئاسلاو دو 0 نبأ دنع وهو معلا واف

 .  E TS i (هلصو نمم ىوقأ هلسرأ نم

 ءاوس ؛ اهتود امف سفن نم هفلتأ ام ببطتما نيمضت ىلع ليلد ثيدحلا

 اذه ىلع يعدا دقو ؛ًأطخ وأ ادمع ناك ءاوسو « ةرشابملا وآ ةيارسلاب باصأ

 کک هيلع ناك - ببطتملا : يأ تنعأ اذإ : «دهتحملا ةياهن» يفو « عامجإلا

 ظ ظ . ةلقاعلا ىلع : ليقو ؛ هلام يف ةيدلاو نجسلاو

 فورعم خيش هل سیلو .جالعلاب ةربخ هل سيل نم وه ببطتملا نأ ملعاو

 ماكحإت ةعنصلا ةدوجب هسفن نم قثو فورعم تا هل نم وه : قذاحلا بيبطلاو
 نانا ظ . ةفرعملا

 يف يعا رب يذلا وه قذاحلا بيل نإ «يوبنلا يدهلا» يف ميقلا نبا لاد

 ملع ىطاعت اذإ لهاجلا بيبطلاو : لاق . . . كلانه اهدرسو « ارمأ نيرشع هجالع

 , سفنألا فالتإ ىلع هلهجب مجه دقف « ةفرعم هب هل مدقتي ملو « هملع ظ ع وأ « بطلا

 اذهو ؛ نامضلا ا ليلعلاب ررغ دق نوكيف ؛ هملعي ل ام ىلع روھتا مدقأو

 و نم تك

 ن ص
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح ٠ تايدلا باب ١ تایانجلا باتك ١

 ناك « ضيرملا فلتف ىدعت اذإ جلاعملا نأ يف ًافالخ ملعأ ال : يباطخلا لاق

 « فلتلا هلعف نم دلوت اذإف ؛ ٌدعتم « هفرعي ال المع وأ  ًاملع يطاعتملاو ؛ ًانماض

 ةيانجو « ضيرملا نذإ نود كلذب دبتسي ال هنأل ؛ دوقلا هنع طقسو « ةيدلا نمض

 ها . هتلقاع ىلع  ملعلا لهأ ةّماع لوق ىلع  بيبطلا

 اهنأل ؛ ًاقافتا نمضي مل ةيارسلاب ناك نإف « قذاحلا بيبطلا تانعإ امأو

 لك ةيارس اذكهو ؛ جلاعملا ةهج نمو ‹ عرشلا ةهج نم هيف نوذأم لعف ةيارس
 دنع صاصقلا ةيارسو دحلا ةيارسك « هببس يف لعافلا دعتي مل هيف نوذأم
 . اهب نامضلا بجوأ هنإف ؛ هنع هللا يضر ةفينح يبأل ًافالخ ؛ روهمجلا

 الف ؛ ريزعتلاك « ردقملا ريغو , دحلاك « ًاعرش ردقملا لعفلا نيب , يعفاشلا قرفو

 يف وهف ؛ داهتجالا ىلإ عجار هنأل ؛ ردقملا ريغ يف نمضيو « ردقملا يف نمضي

  ادمع ناك نإ « هيلع نومضم وهف « ةرشابملاب تانعإلا ناك نإو « ناودعلا ةنظم

 . ةلقاعلا ىلعف « أطخ ناك نإو

 سمح حضاوَملا يف» : لاق مُلسو هلآو هيلع هلا ىّلص هلأ هلعو ١١

 ءاوَس ٌعباصألاو» : ادّمْخَأ َداَزَو  ٌةَعَبْرَألاَو ُدَمْحَأ اور «لبإلا نم سمخ e ب مه ع

 . دوُراَجلا باو ةميرخ نبا هححصو . «لبإلا نم ٌرْشَع ٌرْشَع ّنُهلُك

 هيلع هللا ىلص هنأ) هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع : يأ : : (هنعو)

 | .لبرلا نم نسمح E ةحضوم عمج : (حضاّوَمْلا يف» : لاق ملسو هلآو
 نم ٌرْشَع ٌرْشَع نل در عباصألاو» : دمحأ دازو ‹ ةعبرألاو دمحأ هاور

 . (دوراجلا نباو ةميزخ نبا هححصو . «لبإلا
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 ورمع نب هللادبع ثيدح _ ۱ تايدلا باب ١ تايانجلا باتك ١

 STE نب رم ياا يح E ظ
 . دحاولا وضعلاك امه ذإ ؛ عامجإلاب ءاوس « سأرلاو

 لغ لف 1 ملو هلآو هيلع هلا ىّلص هللا لوس لاق : لاَق ُهَنَعَو ١

 ةيد» : دواد يبأ ظفلو « ٌةَعَبْرَألاَو E هور . «نيملْسملا لَقَع فن ةَمذلا

 ىتح « لجْولا لق لثي رمل لقع» : يئاّسنللو . حلا ةّيد فن دَهاَعُملا

 . ةميزخ نبا هحَحَصَو . «اًهتّيد نم ثلثا لبي

 هلا وسر لاق: لاَق) هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع يأ : (هنعو)
 هاَوَر . «َنيِملُنمْلا لَقَع فطن ةَم ةّملا له لق : مّلَسو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 : يئاسنللو . حلا ةيد فلمن دَهاَمُمْلا ةيد» َدْواَد يبأ ظْفَلَو « ةعبرألاو دمحا

 نبا هَحَحّصَو . «اهتید نم ثلثلا ع یتح « « لجرلا ِلَقَع لثم ة ةَأَرَملا ( ل

 ريغ نع ىور 5 558 ليعامسإ ةياور نم هنإ :ريثك نبا لاق هنكل
 00 . هنم اذهو ‹ ةمئألا روهمج دنع هب جتحي ال « نييماشلا

 يف هلوبقو « نييماشلا ريغ نع ىور اذإ ضايع نب ليعامسإ يف اوتنعت 7 : تلق

 كلذل هنأكو ؛ هطبضو هتقثل ؛ اقلطم هلوبق نظلا دنع حجري يذلاو ؛ نييماشلا

 جيرج نباو ؛ جيرج نبا نع ليعامسإ نع يهو ؛ ةياورلا هذه ةميزخ نبا ححص

 0 |. يماشب سيل
 بيتا ب یوی را ا رقاب

 2 لاوقأ ةثالث ءاملعلل انههو « ةّمذلا لهأ ةيد يف : ىلوألا
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 ١ باتك الجنايات  ` ١ - تايدلا باب  0١ورمع نب هللادبع ثيدح `

 ملاعم» يف يباطخلا لاق « ثيدحلا هدافأ امك ملسملا ةيد فصن اهنأ : لوألا

 نب رمع بهذ هيلإو « اذه نم نيبأ ءيش باتكلا لهأ ةيد يف سيل : «ننسلا

 . لبنح نب دمحأو ةمربش نباو كلام لوق وهو « ريبزلا نب ةورعو زيزعلا دبع
 | فعاضتو هب دقي ملء دمع ناك نإف ؛ ا لاف دمحا نأ ني

 . افلأ رشع ىنثا هيلع

 يبعشلا لوق وهو « ملسملا ةيد هتيد : يروثلا نايفس و يأرلا باحصأ لاقو

 . دوعسم نباو رمع نع كلذ ىوريو « يعخنلاو
 . ها . لسا ةيد نم ثلثلا هتيد : هيوهار نب قاحسإو يعفاشلا لاقو

 وهو - ىناثلا لوقلل لدتساو ؛ ىاتكلا ثيدح لوألا لوقلا ليلد نأ تفرعف

 كتيب موق ندا نر لام لري ةيودأبلا بهذ و ي ةا لو
 رهاظلاو « ةيدلا ركذف : اولاق « [۹۲ : ءاسنلا] (هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف قاثيم مهنيبو

 ةريره يبا نع يرهزلا نع جيرج نبا نع يقهيبلا هجرخأ امو لامكإلا اهيف

 ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا نمز يف ينارصنلاو يدوهيلا ةيد تناك : لاق

 . ثيدحلا « نيملسملا ةيد لم ملسو هلآ

 ليتم ‹ لسرم ةريره 0 نع يرهزلا ثيدحو « ةلمجم ةيدلا نأب بيجأو

 0 . دانسإلا ةفيعض اهلك ًاراثآ اوركذو ؛ ةحيبق يرهزلا

 يفو» : مزح نب ورمع ثيدح ىف هلوق موهفم وه ؛ ثلاثلا لوقلا ليلدو

 هنأكو « اهفالخب ةنمؤملا ريغ نأ ىلع لد هنإف ؛ «لبإلا نم ةئام ةنمؤملا سفنلا

 نب رمع نأ : بيسملا نبا نع هسفن يعفاشلا هجرخأ ام موهفملا اذه نايب لعج
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  ۱١تايانجلا باتك ١ - تايدلا باب  0١ورمع نب هللادبع ثيدح `

 > ةيد يفو  فالآ ةعبرأب ينارصتلاو يدويا ةيد يف ىضق نع هلا يضر باطل 7

 ظ . ةئاغامشب يسوجلا

 ايبم هنع هلا يضررمع ٠ ءاصق لعجف ؛ هنع هللا يضر نامشع نع هلثمو

 . ةفصلا موهفم هلمجأ يذلا ردقلل

 نامامإ تيدا ححص دقو اميس ا » . ىوقأ لوألا لوقلا ليلد نأ ىفخي .

 . ةنسلا لهأ ةمث

 نع بل نب ع تب ا ا یاو هلوق هدافأ ام : ةيناثلا ةلأسملا

 وس يا ربل كد 5

 .هتاحاردج ةفلاخم اهتحارج ناك « هيلع داز امو ثل

 ىلع ةأرملا ةيد نأل كلذو « لجرلا يف ة مزلي ام فصن اهيف مزلي نأب ةفلاخلاو

 e ذاعم ثيدح يف يي هلوقل ؛ لجرلا ةيد نم فصنلا

 1 ظ . «لجرلا ة ةيد نم

 ةيدلا ىلع ا ةحارج شرأ نم ةفلاخلا موهفم هيلع ساقيف ‹ عامجإ وهو

 . ةلماكلا

 . ةباحصلا نم ةعامجو رمع لوق وهو « ءاهقفلا نم روهمجلا بهذ اذه ىلإو

 ةارلا ةي ةيد نأ: ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيوداهلاو هنع هللا يضر يلع بهذو

 : لجرلا ةد نم فصل ىلع ااو
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح _ ۲ تايدلا باب - ١ تايانجلا باتك ١

 فصنلا ىلع ءاسنلا تاحارج : لوقي ناك هنأ ًاضيأ يلع نع يقهيبلا جرخأو

 .رثكو لق اميف ؛ لجرلا ةيد نم

 ‹ لجرلا لقعك ةأرملا لقع نإ» : ثيدح ةليزخ نبا ححص دق هنأ ىفخي الو

 ةنيدملا ءاهقف لاق هبو ؛ ىوقأ هب نظلاو « نيعتم هب لمعلاف ؛ «ثلثلا غلبي ىتح

 دمحم وبأ هلقنو ؛ دمحأو كلام بهذم وهو ؛ ةنيدملا لهأ روهمجو ةعبسلا

 يلع نعال ناال ا لاقو هنباو رمع نع يسدقملا

 . هنع هتوبث ملعن الو « هنع هللا يضر

 . ضحان ليلط الب رخأ لاوقأ ةاسلا يفو ؛ هنع تباث وه: تلق : ريثك نبا لاق

 هبش لقع» : مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا ُلوَُر لاق : لاق ُهْنَعَو 111۲

E Eا اول  E 

SE Aيي  E Nهجرخ  

  7ىلا ٣

 هللا لوسر لاق : لاند سا بيعش نب ورمع : : يأ : (هنعو)

 هنكَب : (دْمَعْلا لع رم ظلم دْمَعْلا هش ثان ء» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 ؛ «اهدالوأ اهنوطب يف نوعبرأ اهنم ؛ لبإلا نم ةئام» : ظفلب دواد يبأ ثيدح ىف

 : (ناًطْيَشلا وزني نأ ؛ كلذو) هلوق دمعلا هبش نيبو : (هّبحاَّص لقي الو) مدقتو

 ١ بیر يف سانلا ( نيب ءاّمد َنوكَتف) ني : يأ ؛ اوف يازف نونلا حتفب وزنلا

 55 ينطقرادلا هجرخأ . ١ لمح الو

 حارجلا عقو اذإ هنأ ليلد ثيدحلاو . هفعضي ملو , هدانسإب يدينا هجرخأو
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 سابع نبا يدعو 111۴۳ تايدلا باب - ١ تايانمجلا باتك ١١

 ال هنإف «امهوحن وأ «ًاصع وأ «رجحب لب ؛ مو قا

 . دمعلا ةيد يف مدقت امك « ةظلغم ةيدلا هيف مزليف ؛ دمعلا هبش هنأو « هيف دوق

 ‹ كلامو يعفاشلا دنع ًأثالثأ نوكت دمعلا هبشو دمعلا يف ةيدلا نأ مدقت دقو

 . , . كلذ مدقتو ؛ ةيوداهلا دنع عابرأ اهنأو

 . أطخلا يف يضاملا دوعسم نبا ثيدح هدافأ امك ؛ ًاسامخأ نوكت اهنأ امأو ظ

 و هيفو . مهريغو يأرلا باحصأ هب لاق هنأ مدقتف

 هنأ انمدقو

 هَ ىلع الجر لر لعق لاق ةنع هللا يضر سابع نبا نعو ۲
 حجرو « ةَعَبْرألا اَور . افلأ رشَع ينثا هتيد د ل يبتلا َلَعَجَف و لل لوسَر

 . هلاسرإ ماح وبأو يئاّسنلا

 لوسر دهع ىلع الجر لجر لتق : لاق هنع هللا ( يضر سابع نبا نعو)

 : دارملا نأ يقهيبلا نّيب : (افلأ رشع ينثا هتيد هلي يبنلا لعجف « قلي هللا

 . (هلاسرإ متاح وبأو يئاسنلا حجرو « ةعبرألا هاور) امهرد

 نب رمعو ةريره يبأو ةشئاعو هنع هللا يضر ىلع نع يقهيبلا جرخأ دقو
 هلاق امل ؛ هلاسرإ متاح وبأو رب حجر امَّنِإَو ؛ اذه لثم مهنع هللا يضر باطخلا

 نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس نع هاور نوميم نب دمحم نإ : يقهيبلا
LELE taa 

 . ىهتنا . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمركع نع : لوقي ناك
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 ةثمر ىبأ ثيدح _ ٤ تايدلا باب ۔ ١ تايانجلا باتك ١

 ظ ول هنإف ؛ عفرلا ىف فاك ةدحاو ةرم اهلاق هنوكو « ةلوبقم لدعلا ةدايزو : تلق

 ظ ءاملعلا رثكأ بهذ اذه ىلإو |

 ل يف هل 5 4 مهرد فالآ ةرشع اهنأ قارعل لهأو ةيوداهلا بهذو

 نع هلقني اميف اذه درطي مل هنأ الإ « ىهتنا . فيق ةؤت وهو « هب يلع لوقل : هلوقب

 ‹ داهتجا ىلع لوق نإ : لوقي ةراتو ء اذه لثم لوقي ةرات لب ؛ هنع هللا يضر يلع

 حرسم داهتجالل هيف اذه لثم ذِإ ؛ ةحيحص ريغ فيقوتلا ى ىوعدو ! انمزلي الو

 يَمَو مَلسو هلآو هيلع هللا لص بتلا ت تأ : لاق ةَثُمر يبأ نعو 64

 ينجي دل هنا مَا: لاق « 2 ٌدَهْشَأَو ينبا : تلقق < «؟اذه نما لاقف ينبا

 نباو فا نبا حصو «دواد وُبَأَو يئاّسنلا هاَوَر . «هْيلَع ينجت الو < َكِيلَع

 . دوراجلا

 نب ةعافر : همس سا ؛ ةشلثلابو ميلا نوكسو E (ةّقمز يبأ نعو)

 ىلع مدق « ةبسنلا ءايف ةدحومف ءارف ةثلثملا نكس ةيتحتلا ةانثملا حتفب ؛ نرثي

 ىلص يبنلا ت تا لاق) ةفوكلا لهآ يف و هدادعو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 0 هب دهشأو ينبا : تلقف « «؟اًذه نمد : لاقف « ينبا يعمو ملسو هلآو هيلع هلا (

 ‹ دواد وبأو يئاسنلا هاور . (هِيلَع ينجت : الو« كْيلَع ينجي ' ال هْنِإ ام: لاق

 نم هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأو : (دوراجلا نباو ةميزخ نبا هححضو
 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا عم عادولا ةجح دهش هنأ : صوحألا نب ورمع ثيدح

 . «هدلو ىلع ناج ىنجي الو ‹« هسفن ىلع الإ ناج ىنجي ال» : لاقف ملسو .
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 ةثمر يبأ ثيدح 4 تايدلا نان - ١ تایانحلا ںاتک ١
9 5-. 5 

: 

 . هدضعت رخآ تاياور بابلا يفو

 . صاصقلا وأ « باقعلا هيلع بجوي ام ناسنإلا 3 ام وأ بنذلا ةيانجلاو

 بالاك «ًابيرق ناك ءاوس « هريغ ةيانجب دحأ بلاطي ال هنأ ىلع ةلالد هيفو

 هتيانجب بلاطي الو « هتيانجب هدحو بلطي يناجلاف ؛ ايبنجأ وأ « امهريغو دلولاو

 دق : تلق نإف ؛ [1+؛ : ماعنألا] «ىرصخأ رزو ةرزاو رزت الو : ىلاعت هللا لاق
 صصخم اذه : تلق ؟ةماسقلاو أطخلا ةيانج يف ةيدلا ةلقاعلا لمحتب عراشلا رمأ
 دضاعتلا باب نم لب ؛ ةيانجلا لمحت نم سيل كلذ نإ : ليقو « ماعلا مكحلا نم
 ظ . نيملسملا نيب اميف رصانتلاو
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 ةمثح ىبأ نب لهس ثيدح _ ٥ ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تايانجلا باتك ١
 000 اک ل

 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب  ؟

 : يهو ؛ EEE دمع ةلمهملا فيفختو فاقلا حتفب ؛ ةماسقلا

 ۴ مهيلع ىعدملا ىلع وأ « مدلا اوعّدا اذإ ليتقلا ءايلوأ ىلع مسقت ناميألا

 0. ةماسقلاب مدلا ىلع هسقلا نضر

 نوف نالا موق مسا : ةغللا لهأ دنع ةماسقلا : نيمرحلا مامإ لاق

 . ناميألل مسا : ءاهقفلا دنعو

 وأ « هنوذخأيو ءىشلا ىلع نومسقي ةعامجلا : ةماسقلا : «سوماقلا» يفو

 . لودهشي

 .دلبلا لهأ نم الر نيسمخ ىلع مسقت ناميألا : ةماسقلا : «ءايضلا» يفو

 ىلع هلتق هؤايلوأ يعدي الو « هلتاق ملعي ال« ليتقلا اهيف دجوي ىتلا ةيرقلا وأ

 . هنيعب دحأ

 دبع نأ : هم  Q~ LSI. 3116ص ۳

 يبات« مهب ده نمر ىلإ اجر وعشت نب تصبحو لوس نب

 دوهي ىتأف  نْيَع يف حرْطَو لف دق لْهَس نب هللا َدْبَع نَأ ربخأق ُهَصِْيَحُم

 ةصيوح ُهوُحأو وه لبا ها ام لاو : اولاق « ُهوُمتلَتَف هللاو مّن: لاقف

 هللا ىّلص هللا لوسر لاقف « . ملكتيل ُةّصّيحُم َبَهَدَف «لْهَس نب نَمْحَرلا ُدْبَعَو

 ملكت مث« ةصيوُح َمَلكَمَف .- سلا دیری  (رِّبك رسک : مّلَسو هلآو هيلع

 و ادا اداب نأ امن ‹ مكبحاص اوُدَي نأ امإ» :

 1 هللا لوس لاقف ستتم
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 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح 1١١١6 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تايانجلا باتك ١

 ةّصّيوحل لاقف انتَ اَم هللاو اإ : اوبََحَف كلذ يف مه بكَ ف « «برَحب

 3 (؟مكبحاص م مد َنوَقحَتْسَتَو نوفلحتأ» : : لهس نب اتا دبعو ةَصّيَحُمو

 لوُسَر هادوف َنيِملْسُم اوُسْيل : واق ء «؟ُوُهَي ْمُكَل فلْحَتم» : لاق ءال : اولاق

 اهنم ينتضكر دقلف : ُلَهَس لاق . .ةقاّث ةئام مهيلإ ثَعَبف « دنع نم ایک هللا

 ظ ظ . هْيِلَع قفتُم . ارا

 ' ةمفح يبأ مساو  ةثلثلا نوكسو ةلمهلا حتفب : (ةمثح يبأ نب لهس نع)
 نأ :هموق ءاربك نم لاجر نع) يراصنأ يسوأ « رماع ¿ نب ةدعاس نب هللا دبع

 داصف EAS ميملا مضب : (ةّصّيَحُمو لهس نب هللا دبع

 a E مطب (دّهَج نم ربيخ ىلإ اجرخ دوعسم نب) ةلمهم

 دق لهس نب هللا دبع نأ ربخأف) ةغيصلا ريغم : (ةصيحم يتأف , مهباصأ) انه

 مسا : (دوهي) ةصيحم : يأ : (ىتأف « نيع يف) ًاضيأ ناريغم : (حرطو لتقف

 , هانلتق ام هللاو : اولاق ‹ هومتلتق هللاو متنأ : لاقف) نادهي ىلغ عمجي سنج

 ةلمهم داصف ةيتحت ةانثمف واولا حتفو ةلمهملا مضب : (ةصيّوُح هوخأو وه لبقأف

 نم رغصأ ناكو : (ملكتيل ةصيحم بهذف لهس نب نمحرلا دبعو) ةددشم

 لوسر لاقف) موقلا رغصأ ناكو « ملكتي نمحرلا دبع أدبف : ةياور يفو « ةصيوح
 ديكأت يناثلاو « امهيف رمألا ظفلب : («ربك ربك» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ربكأ ناك نم ملكتي : يأ ؛ «ربك» : هلوقل ريسفت ؛ جردم : ( نسلا ديري -) لوألل

 : (اوُدَي ْنَأ امد : كلي هللا لوسر لاقف ء ةصيحم ملكت مث « ةصيوُح ملكتف) ًانس

 « «بْرَحب اواي ْنَأ اًمإو) لهس نب هللا دبع : يأ : (مكبحاص) دوهيلا : يأ
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 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح 1١١١5 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب - ؟ تايانجلا باتک - ١

 . اولتق مهنأ نم ركذ اميف : يأ : (كلذ يف مهيلإ) قلي هللا لوسر : يأ : (بّتكف

 ىلص يبنلا : يأ : (لاقف « هانلتق ام هللاو انإ) دوهيلا : يأ : (اوبتكف) هللا دبع

 : لهس نب نمحرلا دبعو ةصيحمو ةصيوحل) E هللا

 : ملسم دنع ةياور يفو : : (ال : اولاق «؟مکبحاص م مد َنوَقَحَتْسَتو َنوُفلْخَتُأ»

 نوتأت» : و هنأ يراخبلا ظافلأ ضعب يفو . دهشن ملو ءرضحن مل : اولاق

 ‹ (؟دوهي مكل فلحتف» : لاق) «؟نوفلحتأ» : لاقف « ةنّيب انل ام : اولاق «؟ةنيبلاب

 : ظفل يفو « دوهيلا نامأب ىضرن ال : اولاق : ظفل يفو : (نيملسم اوسيل :اولاق
 . ةئام مهيلإ ثعبف « هدنع نم ناک هللا لوسر و رافك ناميأب ذخأن فيك

 . (هيلع قفتم . ءارمح ةقان اهنم ينتضكر دقلف : لهس لاق . ةقان

 مهو ؛ اهب نيلئاقلا دنع ةماسقلا توبث يف ريبك لصأ ثيدحلا اذه نأ ملعا

 : لئاسم ىلع ملكتنو . اهماكحأ اونيبو اهوتبثأ مهنإف ؛ ريهامجلا

 نم « مهيلع ىعدملا ىلع لتقلا ىوعد درجمب ةماسقلا تبشت ال اهنأ : ىلوألا

 الو ‹ ةهبش ريغ نم اهتوبث دوادو يعازوألا نع يور دقو ٤ ًاعامجإ ةهبش نود
5507 

 لمج نم مهنمف؛ ةماسقلا اهب تبشت يلا ةهجشلا ف ءاملعلا فلتخاو
 لوتقملا رارقإ ىلع دحاو دهاش دهشي نأ : «ةياهنلا» يف امك وهو ؛ ثوللا ةهبشلا

 ديدهت وأ « امهنيب ةوادع ىلع نادهاش دهشي وأ ‹ ينلتق ًانالف نأ : تومي نأ لبق

 ظ . كلذ وحن وأ «.هنم هل

 : اولاق مهنإف ؛ ةيفنحلاو ةيوداهلاك « هطرتشي مل نم مهنمو « خطلتلا ثوللا نمو .
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 ١ ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تايانجلا باتك ١١١5 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح .

 ةماسقلا هب تبشت  نيروصحمب صتخي لحم يف لتقلا رثأ هبو تيما دوجو
 . مهريغ ىلع يعدلا لي ملاذا: ممتم

 يابا تبا ا ةلايل إما ل نق تدور عيفاسمألا لا اولاق

 . اهب مكحلاب نظلا بلغي ةهبش : هتفيقحو  ثوللا ىلع ليلك هيفو ب كرو ام ختمأ

 ك0 . ةوادعلا انه وهو ؛ «ةياهنلا» يف هلصف امك

 نيب ناك اذإ الإ  ةماسق اذهب تبشي ي ال هنأ ىلإ يعفاشلاو كلام بهذ اذهلف

 لجرلا لتقي هنإف : اولاق ربيخ ةصق يف ناك امك : ةوادع مهيلع ىعدللو لوتقل

 وے ق ةقناط لخف يف مو لجرا

 . نالف ينلقق : هتافو لبق لوتقلا لوق « ثوللا روص نم اودع دقو

 ذيو « ينحرج : كوشي وه مل ناو هارت لقب هنإ : كلام لاقو

 . دمعلا

 لب يرل نب رر تجدر اق ةئ يلع عيب ا نأ كلام صد

 یا ی سال ايا ور

 , aهتاقب ربخأو لجرلا يأ نإف ؛ ليئارسإ ينب .

 يعطق اهقيدصتو « يبنل ةزجعم كلذ نأب : بيجأو .

 . توم دعب ًلوتقم للا ايحأاذإف ؛ هلتاق نّيعف هتوم دعب هللا هايحأ هنألو : تلق

 .ًادبأ كلذ نوكي الو ؛ هب انلق هلتاق نيعو

 7 رجلا ربح قب 7 ولف « سانلا ةلفغ بلطي لتاقلا نأب هباحصأ جتحاو
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 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح ١١١50 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تایانجلا باتك ١

 « قدصلا حورجملا اهيف ىرحتي ةلاح اهنأو « ابلاغ ءامدلا لاطبإ ىلإ كلذ ىَدأ

 الو ؛ هلوق لوبق بجوف ؛ ربلاو ىوقتلا ىرحتيو « يصاعملاو بذكلا بنجتيو
 . تالالدتسالا هذه فعض ىفخي

 . مهبتك يف ةطوسبم ثوللا روص اودع دقو

 تبغت « هلصأ ىلع لكو  لتقلا نم ركذ ام توبث دعب هنأ : ةيناثلا ةلأسملا

 لامك دنع صاصقلا اهنمف ؛ اهماكحأ تبثتف ؛ ةماسقلا ليتقلا ءايلوأ ىوعد

 ناميأب  مكبحاص وأ  مكليتق نوقحتست» : ثيدحلا يف هلوقل ؛ اهطورش
 يف . (مكبحاص مد» : هلوقو < «هتم ذب عف ديف مهنم لجر ىلع مکنم نيسمخ

 ناك نإو , «هتمذب عفديف مهنم لجر ىلع مكنم نوسمخ مسقي» : ملسم ظفل

 اذه نأ الإ ؛ صاصقلا مدعب رعشي « ثيدحلا « «مكبحاص اودي نأ امإ» : هلوق

 ؛ ةنيدملا لهأ بهذم اذهو ؛ صاصقلاب لوقلا يف ىوقأ ملسم ةياور يف حيرصتلا

 ‹ ةعامج ىلع تناك نإو « هيلع دوقلا تبث « نيعم دحاو ىلع ىوعدلا تناك نإف

 . . ةيعفاشلا دنع ةيدلا مهيلع تتبثو « اوفلح

 _ .  هنع حيحصلا لوألاو ؛ صاصقلا مهيلع بجي : لوق ىفو

 اروكذ ةثرولل ةمزال ناميألا نإف ؛ انيمي نيسمحخ فلح « ًادحاو ثراولا ناك نإف

 . يعفاشلا بهذم اذه « أطخ وأ « ناك ًادمع « ًاثانإ وأ اوناك

  ىواعدلا نم اهريغ فالخب ؛ ةماسقلا ىف نيعّدملا ناميأب أدبي نأ : اهنمو

 ‹ يعدملا ىلع ةنيبلا» : ةريره يبأ ثيدح هل لديو ؛ ةياورلا هذه يفامك
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 ةمثح يبأ نب لهس ثيدح ١١١8 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تايانجلا بناتك ١

 دق هنأ الإ « نيل هدانسإ يفو « «ةماسقلا يف الإ« هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو

 . هيف ملكتي ملو « بيعش نب ورمع ثيدح نم يقهيبلا هجرخأ

 ؛ هل نيميلا تراص « ةهبش وأ « ةداهشب تيوق اذإ يعدملا ةبنج نألو : اولاق

 دالا ةيلغ ذلل نا ةيانينقلا ىف: عدلا راضق# د هلا انهو
 ٠ ةيلصألا ةءاربلاب

 ىلع نيم الو « هيلع ىعدملا فلحي هنأ ىلإ نورخآو ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو .

 > ؛ هلتاق انملع الو « هانلتق ام : ةيرقلا لهأ نم الجر نوسمحخ فلحيف ؛ نيعدملا

 راصنألا ةصق يف كلذ يف تفلتخا تاياورلا نأل كلذو ؛ يراخبلا حنج اذه ىلإو
 . هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نأ نم هيلع قفتملا ىلإ هيف فلتخلا دريف ؛ ربيخ دوهيو

 ةيدلا مهمزلت اهنأ ىلإ ةيوداهلا تبهذ ؟ال مأ ةا مهمزلت لهف ءاوفلح نإف

 . ناميألا دعب

  هيلعو ؛ ؛ مهيلع ةيد الو «اونرب نيج نيسمخ اوفلح اذإ مهنأ ىلإ نورخأ بهذو

 . ةيتآلا بلاط يبأ ةصق لدت ظ

 موقت ال ثيداحأب ةيدلا ا ا ةعامجلا لدتساو

 ظ . نأشلا اذه ةمئأ دنع اهعفر ةحص مدعل ؛ ةجح اهب

 هنإ : ظفل يفو  هدنع نم ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر هادوف : هلوقو

 ىلص اهلمحت امل هنأو ‹ اهنم اهضرتقا هنأ هب دارملا : ليقف «  ةقدصلا لبإ نم هادو

 مكح اهمكح ناك نيتفث نيتفئاطلا نيب حالصإلل ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا
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 ةمشح يبأ نب د لهس ثيدح 6 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب - ۲ تايانجلا باتك ۔ ١

 ىلاعت هللا ىلص اهذخأي ملف « نيبلا تاذ حالصإل ؛ همرغ امل « مراغلا نع ءاضقلا
 ةيدلا ءاطعإ ىرج نكلو « هل لحت ال ةقدصلا نإف ؛ هسفنل ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ظ . نيبلا تاذ حالصإل ؛ مرغلا يف اهئاطعإ ىرجم اهنم 0

 سلا لق aR لاق نم اّمأو

 . ليق اذك ؛ ةاكزلا نم ىطعي ال ةّمذلا لهأ مراغ نإف ؛ حصي الف « نيمراغلا مهس

 ل ل ا aE ل دوهيلا نإف ؛ رظن هيفو : تلق

 ردهي الل هنم ًاعربت الإ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هادو امف « تفرع

 ىلع اهمسق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ : يئاسنلا ةياور اّمأو « همد

 ال ةيدلا نإف ؛ ظوفحمب سيل اذه نإ : ميقلا نبا لاقف « اهضعبب مهناعأو دوهيلا

 نامي وأ « ةنيب وأ «رارقإ نم دب ال لب ؛ ليتقلا ىوعد درجمب مهيلع ىعدملا مزلت

 | . كلذ نم ءىش انه ٍدجوي ملو « نيعدملا

 نأ نيعدلا ىلع ماشو هلأ نلعو هيلع نلاعت هلا ىلا هللا لوو قرع دقو

 . ىهتنا !؟ىوعدلا درجمب ةيدلاب دوهيلا مزلي فيكف « اوبأف اوفلحي .

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم مكح ثيدحلا اذه ىف سيل هنأ يل رهظيو : تلق

 ىلع ثيدحلا لد امنإو « ثيدحلا هدافأ امك . ًالصأ ةماسقلاب ملسو هلآ ىلعو
 ةمث نمو « نيريدقتلا ىلع مكحلا ةصق غلو مهل ركذو « ريغ ال عقاولل ةياكح

 .. هقيقحت يتأيسو « روكذملا مالكلا مهنيب راد نأ دعب دوهي ىلإ بت

 ْ اسوا تي حالا اوبتكف : هلوقو

 . ةهفاشملا ناكمإ ات دحاولا .



 راصنألا نم لجر ثيدح ١117 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ ٠ تايانجلا باتك ١

 ِ نيبولسملا ةداهش زاجأف ؛ لاومألا يف ىوعدلا هذه ءارجإ كلام راتخا : ةدئاف -

 بيرس يسوم لاق « نيعدم اوناك نإو « نيبلاسلا ىلع

 . ىهتنا . سانلا نع دارفنالاو ةلفغلا

 كاقّرعو ب ةماسقلاب مكح قلي هنأ توب دعب الإ اذه متي ال هنأ ىفخي الو

 ظ ٠ بيرق نع ًانايب هديزنسو « كلذ ضوهن مدع انه

 ا صنل مداصم كلام نم سايق اذهف « تبث اذإو

 ءاملعللو « سايقلاب ن ن نب رارع هبهذم نوكي نأ الإ , «ركنملا ىلع

 ( . هصيصخت دعب ماعلا ةيجح يف مالك

 ناچ ها لوُسَر نأ : راصنألا نم ٍلُجَر نعو-٣

 : نیب قلو هللا لوسَر اهب ىضقو « ةيلهاجلا يف هيلع تناك
 ا . ملم اور . دولا ىل وعدا لیت

 ْتناَك اَم ىلع َةَماَسَْا رق قع هللا َلوُسَر نأ :راصنألا نم لُجَر ْنَعَو)

 ٍليتق يف راّصْنألا نم سان َنْيَب لَو هللا لور اهب ىضَقَو « ةّيلهاجلا يف هيلع
 ظ 0 ظ . (ُملّْسُم هاَوَر . دوُهَيلا ىلَع ُهْوَعَدا

 يراخبلا هجرخأ ام ىلإ راشأ هنأك :ة ةيلهاجلا يف هيلع تناك ام ىلع : هلوق

 اتم رتخا : لتاقلل لاق بلاط ابأ نأ : اهيفو « ةيلهاجلا يف يمشاهلا ةصق يف

 «ًأطخ انبحاص تلتق كنإف ؛ لبإلا نم ةئام يدؤت نأ ع E ثالث ىدحإ

 . هب كانلتق تيبأ نإو « هلتقت مل كنأ كموق نم نوسمخ فلح تئش نإو '

 ص

 ن ٠
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 ١- ةماسقلاو مدلا ىوعد باب - ؟ تايانجلا باتك ١١١5 نم لجر ثيدح الأنصار 

 تبغي مل هنأ ىلإ انرشأ دق انأ ملعاو ‹ ةماسقلاب لتقلا توبث ىلع ليلد هيفو

 . مهنع هانررق امك « ريهامجلا الإ ةماسقلا

 .رصانلاو ةيلُع نباو ةبالق وبأو زيزعلا دبع نب رمعو هللا دبع نب ملاس بهذو
 . ًاعرش ةررقلا لوصألا اهتفلاخل ؛ اهتيعرش مدع ىلإ

 . هيلع غذا ىلع 56 ث  يعدملا ىلع ةنيبلا نأ لصألا نإف

 زوجي ال هنأب درو عرشلا نأبو « ءامدلا تابثإ يف اهل ريثأت ال ناميألا نأبو

 . ًاسح دهوش وأ « ًاعطق ملع ام ىلع الإ فلحلا

 هللا لوسر مهب فطلتف « ًايلهاج ًامكح تناك امنِإو « اهب مكحي مل قلي هنأبو

 مكحي مل هنأ نايبو « مالسإلا لوصأ ىلع اهب مكحلا يرجي ال فيك مهيريل يي

 اذه نأ مهل نيبي مل ؟دهاشن ملو« رضحن ملو « فلحن فيكو : هل اولاق ال مهنأ اهب

 : هلوق ىلإ لدع لب ؛ هعرشو اهيف هللا مكح هنأو « كلذ هنأش نم ةماسقلا يف فلحلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص بجوي ملف ؛ نيملسمب اوسيل : اولاقف «؟دوهي مكل فلحتف»

 مهيلع ىعدملا نم نيميلا الإ مكل سيل نأ مهل نيبيو مهيلع ملسو هلآ ىلعو
 يسع با بجو مهريغ وأ « اوناك نيملسم « ًاقلطم

 ظ . ملسو هلآو هيلع

 :ess مهل ههجو نّيبل « اهب ًاتباث مكحلا ناك ولو

 e ساما ارواب
 . ةماسقلا يف فلح

 نف یر مخ نع اچول دوها لو هلا هيلعدلا نايم بلطي ملال
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 راصنألا نم لجر ثيدح ١١١١ ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تایانجلا باتك ١

 ريخأت زوجي ال.ذإ ؛ يعرشلا مكحلا جرخم جرخت مل اهنأب ةيدانم ةصقلاف « مهاوعد -

 . ايعرش ًامكح تسيل اهنأب ليلد ىوقأ اذهف ؛ ةجاحلا تقو نع نايبلا

  يعرش مكحب تسيل اهنأ نایب يف ملسو هلو هيلع هللا ىلص فطلت اار ظ

 مري يل ا ال يدانملا جيردتلا اذهب

 . هورضح الو , هودهاش الو « هنوملعي ال ام ىلع نوفلحي ال

 ال ام ىلع نوكت نأ اهنأش نم ةماسقلا نام نأ : دحاو فرحب مهل نّيبي ملو

 . ملعي
 ذا بانل ىلع مكحلا ىلع ًاليلد ةصقلا يف نب لوقل نالطب فرعت ذب

 ! الصأ اهيف مكح ال

 ؛ لوصألا نم ةصصخخم اهنأب ؛ لوصألل ةفلاخم اهنوك نع باوجلا نالطبو

 تالا رتاج لرم يضم ةو اهم ةلقتسم م ةفازبقلا نال

 ,٠ نيدتعم ا عدرو ءامدلا ظفحل ةطايح ؛ اهتيعرش ىلإ ةجاحلل

 ا فا و دي اا

 . ًانسح ًاباوج اذه ناكل

 ان ل تالا ذأ لبو لاو ديم ا ىلع دآم کی نق اب
 ىلع هوعّدا ليتق يف راصنألا نم سان نيب اهب ىضقو ؛ ةيلهاجلا يف هيلع تناك

 تفرع دقو « ةمثح يبأ نب لهس ثيدح يف يتلا ةصقلا نع رابخإ وهف « دوهيلا
 . هانررق امك « هيف اهب ضقي مل ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنأ (

 يدؤي نأ ىلع ةيلهاجلا يف تناك اهنأ : بلاط يبأ ثيدح نم تفرع دقو.
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 ١١ راصنألا نم لجر ثيدح 77 ةماسقلاو مدلا ىوعد باب ۲ تايانجلا باتك .

 هنإف ؛ لبإلا نم ةئام يدؤت نأ امإ : بلاط وبأ لاق امك « ةلقاعلا ال لتاقلا ةيدلا

 نم يوارلا ةياور یف اسيا 1 بلا مهنم < 505 ل ةيدلا 59

 ىلص هللا لوسر ءاضق طبنتس | هنأ هثيدح دافأ دق هنأل ؛ هطابنتسا | ىف لب ؛ ةباحصلا

 . ءاضق ةصقلا كلت يف سيلو « ربيخ لهأ ةصق نم ةماسقلاب ملسو هلآو هيلع هللا

 هتياور انو «ًاقافتا هريغو يباحصلا ىلع زئاج طابنتسالا ةحص مدعو

 . اهلوبق نيعتي يتلا يه « هانعم وأ « هظفلب ثيدحلل

 مهنأ ىرأل ينإ ؛ نورفاوتم ةباحصلاو ةماسقلاب انلتق : دانزلا يبأ لوق امأو

 دانزلا وبأ هلقن اغنإ : «يرابلا حتف» يف ذ لاق هنإف « نانثا مهنم فلتخا امف لجر فلأ

 ةياور يف يقهيبلاو روصنم نب ديعس هجرخأ امك ؛ تباث نب ديز نب ةجراخ نع

 ةرشع ىأر هنأ تبثي ال دانزلا وبأف الإو « هيبأ نع « دانزلا يبأ نب نمحرلا دبع

 . هأ . فلأ نع ًالضف ةباحصلا نم

 نب ةجراخ نع هاور ام توبشل ؛ دانزلا وبأ هاور امل ريرقت هنأ ىفخي ال : تلق

 ‹ نيملسملا رشعم لتق ديري هنأكو ؛ انلتق : هلوقب دانزلا وبأ سلد امنإو « هيقفلا ديز

 نم ةعامج لعف ةجراخ نع هتوبث دعب هتياغ نأ ىفخي ال مث  مهرضحي ملنإو .
 ! ةجح نوكي ىّتح ؛ ‹ عامجإب سيلو ؛ ةباحصلا

 ناو اهب لتقلا يف هنع فلتخا ناو « ةماسقلاب رمع لعف توبث يف كش الو

 تبثي مل هنإف ؛ اهب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص همكح توبث ىف انعازن 1
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 رمع نبا ثيدح _۔ ۷ ىغبلا لهأ لاتق باب ۴ تايانجلا باتك ٠ ١١

 يغبلا لهأ لاتق باب۳ 777 ٠٠ ١
 نوككتمو ةدحولا حتت 7 فب ؛ًايغب « ةمجعملا حتفب ؛ هيلع ىغب ردصم : يغبلا

 هللا همحر حراشلا ركذو ؛ ةريثك ناعم هلو « قحلا نع لدعو ملظو الع : ةمجعملا

 يف هيف ام اّنبأ دقو « ةيوداهلا حالطصا ىلع هقاسو « انه يحالطصالا هانعم
 . هيلع ثيداحألا قابطنا مدعل ؛ انه هركذن ملو « «راهنلا ءوض يشاوح»

 : هلو هلا ُلوُسَو لاق: لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نع 01

 . هيلع قفتم . اتم سيلف « , حالٌّسلا اَنْيَلَع لَمَح

 : و هللا 5 لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمْع نبا نَع)
 . (هّيلَع قفتُم . «انم سيلف ٠ ‹ حالّسسلا انيل

 ذإ ؛ ةلتاقلا نع هلمحب ىك ؛قخ ريخب نيملسلا لاتقل ؛ هلم: نم : يأ

 دارملا نأو« هيف ةيانك ال هنأ لمتحيو 2 بلغألا يف فيسلا لمحل مزال لتقلا

 ؛ (انم هيلا لوقو  ءانيلعا : هلوق هل لديو « لاتقلا ةدارإل ؛ ةقيقح هلمح

 .. انيدهو انتقيرط ىلع سيل دارملا نأب هنايب مدقت

 ( یو ال۰ دود لالو ماسلا رصن ملسو قو هلع څا ىلص هتف ناد

 . هلاتقو هتفاخإو

 ( 5 إف قس ريفي ملسلل لقا لحتسا ذإ نإف ؛ م : 7 لا ریغ ىف اذهو :

 . يعطقلا مرحلا هلالحتساب

 نم ةاغبلا لاتق اّمأو « هيف ديدشتلاو ملسملا لاتق ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو
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 ةريره يبأ ثيدح ١١6 يغبلا لهأ لاتق باب '  تايانجلا باتك - ١

 . صاخ ليلدب ثيدحلا اذه مومع نم جراخ هنإف « مالسإلا لهأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبّنلا نع ُهنع هلا يضر ةَرْيرش يبا نعو -

 هَُيمَف ' تاَمَو ةَعاَمَجلا قرافو ةعاطلا نع جرخ نم : لاق مسو هلآ ىلعو ؛

 . هلم هَجَرحأ «ةيلهاج ةتيم

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : (ةَحيم ُهُتَْيِمَف «تاَمو ةَعاَمَجلا قرافو ةّعاطلا نَع جرح ْنَم» : لاق ملسو

 . (ملسم هجرخأ (ةّيلهاج) يعون ردصم « ميملا رسكب

 . هيلع عامتجالا عقو يذلا ةفيلخلا ةعاط : يأ ؛ «ةعاطلا نع» : هلوق

 يف ةفيلخ ىلع سانلا عمجي مل ذإ ؛ راطقألا نم رطق يأ ةفيلخ دارملا نأكو

 ميلقإ لك لهأ لقتسا لب ؛ ةيسابعلا ةلودلا ءانثأ نم ةيمالسإلا دالبلا عيمج

 ( .٠ مهرومأب مئاقب
 . هتدئاف تلقل  مالسإلا لهأ هيلع عمتجا ةفيلخ ىلع ثيدحلا لمح ول ذإ

 ةعاط ىلع اوقفتا نيذلا ةعامجلا نع جرح : يأ ؛ «ةعامجلا قرافرأب : هلوقو

 ۴ مهودع نع مهطاحو . مهتملك هب تعمتجاو ‹ مهلمش هب مظتنا ؛ مامإ

 نم هب دارملاو ؛ لهجلا له أ ىلإ ةبوسنم : يأ ؛ «ةيلهاج ةتيم هتتيمف» : هلوق

 ىلع تام نم ةعامجلا قراف نم ةتيمل هيبشت وهو « مالسإلا لبق رفكلا ىلع تام

 لهأك ةعاطلا نع جراخلا نإف ؛ Rap رفكلا

 هل مامإ ال ةيلهاجلا
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 ةملس مأ ثيدح 8 يغبلا لهأ لاتق باب۳ تايانجلا باتك ١

 الو « مهيلع جرخي ملو ‹ ةعامجلا دحأ قراف اذإ هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . ةعاطلاب مامإلل نعذيو ةعامجلا ىلإ هدرنل ؛ هلتاقن ال انأ « مهلتاق

 ۾ هنأو « هتوم لاح نع ربخأ لب ؛ هلاتقب قلي رمأي مل هنأل ؛ هنأشو هيلخن لب

 . مالسإلا نع كلذب جرخي الو « ةيلهاجلا لهأك

 ؛ متئش ثيح اونوك : جراوخلل هنع هللا يضر يلع لوق نم تبث ام هل لديو
 ؛ ًادحأ اوملظت الو  ًاليبس اوعطقت الو « ًامارح امد اوكفست ال نأ مكنيبو انئيبو

 . برحلاب مكيلإ تذفن متلعف نإف
 قيرط نم مكاحلاو يناربطلاو دمحأ هجرخأ « ةفلتخم ظافلأب هنع تباث اذهو

 ا ا « مهلتق ام هللاوف : دادش نب هللا دبع لاق « دادش نب هللا دبع

 اا . مارحلا مدلا اوكفسو

 . هفلاخ نم لاتق بجوي ال مامإلا ىلع فالخلا دّرجم نأ ىلع لدف

 لثقت» : 8و هللا لوس لاق : تاق اهنع هللا يضر ةَمَلَس مَ نعو - 6

 ظ . ملسُم هاَور . «ةيغابلا ةئفلا اراّمَع

 اراّمَع ق + و ذا نور لا تاق اهنع هللا يضر ةَملَسْأْنعَد)

 . (ملسم هور . (ةَيْغاَبلا ةَفلا ۰

 ..«! رانلا ىلإ هنوعديو « ةنجلا ىلإ مهوعدي» : ملسم ىف همات

 نبا لاقو ؛ ثيدحلا حصأ نم وهو « اذهب رابخألا ترتاوت : ربلا دبع نبا لاق

 . ةيواعم هدرل ‹ حيحص ريغ ناك ولو « هتحص ىف.نعطم ال : ةيحد

VY 



 ١ تايانجلا باتك ٠  ۴مأ ثيدح 848 ىغبلا لهأ لاتق باب ۔ سلمة 

  ىتح « هركنأو هدرل « كش هيف ناك ولو ؛ هب ءاج نم هلتق : ةيواعم لاق امّنإو

 ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسرف : لاقف ةيواعم ىلع صاعلا نب ورمع باجأ

  !؟ةزمح لتق ٠
 لقن هن بلا ىف مزال هعبتو  «صيخلتلا» يف فيلا هله اهاكأر

 اذه يور دق : لاق هنأ دمحأ نع ىكح هنأ «للعلا» يف لالخلا نع يزوجلا نبا

 ! حيحص قيرط اهيف سيل ؛ ًاقيرط نيرشعو ةينامث نم ثيدحلا

 . حصي مل: اولاق ا یخ ىلآ نباو نيعم نباو دمحأ نع اضيأ ىكحو

 ىلإ حاورتسالا : هلوقب اذه نع ريزولا ميهاربإ نب دمحم ديسلا باجأ دقف

 ! ةعينش ةيبصع رجح نبا لثم نم هنالطبل نايب ريغ نم طقاسلا فالخلا اذه ركذ

 يف هتمجرت يف ىبهذلا ركذ دقو ؛ نأشلا اذه فرعي ملف« يزوجلا نبا امأف

 ةضراعمل :ضهشني نأ نم رقحأو لهجأ وهف« هتافنصم ىف هئطخ ةرثك «ةركذتلا»

 ! يديمحلاو ملسمو يراخبلاو ربلا دبع نباك ؛ هظافحو هناسرفو ثيدحلا ةمئأ

 يبطرقلاو ةيزخ نباو مكاحلاو يبهذلاو يذمرتلاو دواد وبأ الماك هاور دقو

 ةعامجو « ةحصر هرتاوت مهنم ةلمج ركذ 9 مهلاثمأو يناقربلاو يليعامسإلاو

 . كلذ ىلع ملعلا لهأو هقفلا لهأو ةنسلا لهأ عامجإ مهنم

 هاكحو « هل «ثيدحلا مولع» يف مكاحلاو «هتركذت» رخآ يف اا 7-5 ظ

 . كلذ يف افالخ مهنع دحأ كحي ملو « ةمئألا مامإب فورعملا  ةميزخ نبا نع

 . ةمحلا ةحيحصلا قرطلا نم هدروأ اب هاوعد ةحص ققح هنإف « ىبهذلا امأو
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 ةملس مأ ثيدح 89 يغبلا لهأ لاتق باب ۴ تایانجلا باتک ۔ ۱

 e e ةجح ريغ نم ةيب

 ره هل يار تم داتا نم ق يا نا ا يقابل تلق
 E تيدا ٠ رقحأ هنإ : لاقي ىّنح « هتحص يف حدق

 . هظافحو هناسرفو

 لا هلاق ام يزوملا نبا لقت نع باوجلا يف ىلوألاف ظ

 E O ظفاحلا ةقثلا مامإلا ةبيش نب روقعي ىور

EAEيي سو او يوكو ا  

 ظ . «ءالبنلا» ىف رامع ةمجرت

 برضلا ىري ناكو « ةباحصلا نم ريدك عاج وع ديلا اوشا لل

 « يزوجلا نبا هاكح ام نالطب ىلع لدي اذهو < تاركنملاو فاعضلا تاياور ىلع

 ا ا E هتياغف الإو

 ١ ينحر 0 اهك نع يكب
 ةغيصب فنصملا اهاور هنإف ' ةمثيخ يبأ ا نم ركنا امأو

 ( . اهيلع ملكتيف وار ىلإ اهبسني ملو ٠ ضيرمتلا

 . .٠ هبزح ىف نمو ةيواعم ةيغابلا ةئفلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 نم عامجإلا لقن دقو ؛ هتبحص يف نمو هنع هللا يضر يلع ةقحملا ةئفلاو

 يف ه هانحضوأو « هريغو يرماعلاك ؛ مهتمئأ نبم ةعامج لوقلا اذهب ةنسلا لهآ

eةيدنلا » . 
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 رمع نبا ثيدح _-- ۰ يغبلا لهأ لاتق باب ٣ تایانجلا باتك ۔ ۱۱

 ول هللا لوُسَر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُْع نبا نعو ٣٠

 لا : لاق ء (؟ةّمألا هذه نم ىَقَب نَميف هللا مْكُح فيك ٍدْبَع ما نا اي يرذ

 بلطُي الو « اًمّريسأ ّلَتَقُي الو« اهحيرج ىلع ْرَهْجُي ال» : لاق مَلْعأ ُهلوُسرو

 هداتسسإ يف نأل ؛ مهوف ُهَحَحَصَو مكاحلاو ُراّزَبلا هاور . «اَهُوْيَف مسقُي الو ؛ « اهيراه

 اجر اوو وخ نم يلع نڪ نمو دورن وهو مك نير

gla 

 رمع نبا هنع هاور هنأكو « كلذب فورعملا هنأل ؛ دوعسم نبا وه : (دّبَع أ نبا

 زهجُي ال» : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : لاق (؟ةّمألا هذه نم ىَعَب نَميف هللا مكُح
 لتقُي الو) ةاغبلا نم احيرج ناك نم لتق ممتي ال : يأ : (اهحيرج ىلع

 هححصو مكاحلاو رازبلا هاور . هاَهُؤُيَف ّمَّسَقُي الو « اهُبراَه بلْطُي الو « اهريسأ

 ءارف ةحوتفم ةثلثمو واولا نوكسو فاكلا حتفب : (رثوك هدانسإ يف نأل ؛ مهوف

 ني ا ا

 ؛ بلح لزن يىفوك وهو ؛ لوحكمو و «نازيملا» ىف

 یھتن ٠ قارب تاعا: لج ن دا لار نب نييلا نس نا لا

 هيلع ىلع نع ةياورلا اّمأو ٠ ظوفحم ريغ ثيدح اذه : يدع نبا لاق

 . هريغو يقهيبلا اهاورف « مالسلا



 رمع نبا ثيدح _ ٠ ىغبلا لهأ لاتق باب ۔ ٠ ٣ تايانجلا باتك ١١

 : لئاسم ثيدحلا يفو
 «يغبت يتلا افطل ىلاعت 3 عامجإ وهو ؛ ةاغبلا e ىلوألا

 | .]: تارجحلا]

 نظ اوطرش نکلو ةيودانهلا ت تلاق هبو « بوجولا ىلع ةل ةلاد ةيآلاو : تلق

 . ةبلغلا

 .رافكلا لاتق نم لضفأ مهلاتق نأ: ءاملعلا نم ةعامج دنعو

 . مهنم ررضلا نم نيملسملا قحلي ام: اولاق

 ررر یا ىف را ىلإ واب رولا لباد ًالَوُأ  نيعتي هنأ ملعاو

 لإ لسرأ « هوقراف امل مهنإف ؛ جراوخلا يف هنع هللا يضر ىلع لعف امك ءاعدلا

 ا اوناكو « فالآ ةعبرأ مهنم عجرف « مهرظانف سابع نبا

 ا مهيلإ لسرأف هقارف ىلع اورصأو اوعجري نأ اوبأ

 ٠ ًادحأ اوملظت الو «ًاليبس اوعطقت الو ًامارح امد اوكفست ال نأ : مكديبو

 مث« ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص بابخ نب هللا دبع اولتقف

 ههجو هللا مرک ًايلع غلبف ! اهنطب يف ام اوجرخخأو « ىلبح يهو هتيرس نطب اورقب

 ذئنيح نذأف « هلتق انلك : اولاقف « بابخ نب هللا دبع لتاقب انوديقأ : مهيلإ بتكف

 . «يرابلا حتفا١ ىف فنصملا اهقاس « ةتباث تاياور ىهو ؛ مهلاتق ىف

 حيرجلا ىلع زهجأ نم وهو ؛ «(اهحيرج ىلع زهجي ال» هنأ: ةيناثلا ةلأسملا

 . «اهحيرج ىلع زهجي الو» . هلوق هليلدو ؛ هيلع متو هعرسأو هلتق تب : يأ ؛زهجو
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 رمع نبا ثيدح _ ۰ ىغبلا لهأ لاتق باب ٣ تايانجلا باتك ١١

 : إذاظهرع:  | هيلع ًايلع نأ :قهيبلا جر ا
© 

 "هب ترضح ام اورظناو « حيرج ىلع اوزهجت الو« ادم اوبلطت الف« موقلا ىلع

 ‹ عطقنم اذه : يقهيبلا لاق ؛ هتثرول وهف , كلذ ىوس امو « هوضبقاف هتلآ نم برحلا

 ظ .. اليتق بلسي ملو « أئيش ذخأي مل هنأ حيحصلاو

 ؛ ةاغبلاب اب صاح اذهو : اولاق ؛ سا وسر السل سال يدخل لدو

 بلطي ال هنأ ىلع ًاضيأ ثيدحلا لدو « ةبراحما نع مهعفدل وه اغإ مهلاتق نأل

Eيااا يحال يتربع  

 . عقو دقو « لاحلا كلت يف مهعفد دصقلا نأل : لاق

 ؛ هدوع نمؤي ال ْذِإ ؛ لعقي ةئف ىلإ براهلا نأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو
 . مالسلا هيلع ىلع مالك نم مّدقت ام اذكو « لوقلا اذه دري ثيدحلاو

 ىلع لاد « مسقيف منغي ال : يأ  «اهۇيف مسقي الو» : هلوق : ةثلاثلا ةلأسملا

 تبهذ اذه ىلإو « برحلا راد ىلإ اهب اوبلجأ نإو « مدغت ال ةاغبلا لاومأ نأ

 هيي ميديم ا ا بعمل

 . «هسفن نم ةبيطب الإ ملسم ئرما

 نع هجرخأف ؛ بلس ذخأي مل مالّسلا هيلع ًايلع نأ : يقهيبلا ححص دقو
 ذخأي ال ناك : مالسلا هيلع يلع نأ : هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يدرواردلا

01 
 نأ : هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع ًاضيأ جرخأو

 . ائيش مهعاتم نم ذخأي مل ةرصبلا موي - « مالّسسلا هيلع ًايلع
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 رمع نبا ثيدح _-- ۰ ىغبلا لهأ لاتق باب ۔ ٣ تايانجلا باتک ١١

 كيوتو بسناب
 00 ا ظ . اليتق نوبلسي الو « ايلوم نولتقي الو « حيرج

 ؛ سمخخيو « برح ةلآو لام نم هب اوبلجأ ام منغي هنأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 ظ .. ىوح امو «ركسعملا مكل مالسلا هيلع يلع لوقل

 هيلع يلع نع هانركذ ام نأبو « منغت ال اهنأ حرصم ثيدحلا نأب بيجأو

 ظ . ًاقيرط ىوقأو رثكأ  ثيدحلا قفاوي ام - « مالّنسلا

 ال هنأ 55395 0 الود : هلوق قالطإ نم ! خۇي : ةعبارلا ةلأسملا .

 ىيحي مامإلا بهذ هيلإو ؛ لاومألاو ءامدلا نم لاتقلا يف اوفلتأ ام ةاغبلا نمضي

 « [9 : تارجحلا] هلا رمأ ىلإ ءيفت ىتح# : یلاعت هلوقب اضيأ لدتساو و ن

 : لاق باهش نبا نع يقهيبلا هجرخأ امو ءًانامض ركذي ملو

 لوسر باحصأ نم ۽ ددع يوذ ًالاجر ةنتفلا تكردأف « ىلوألا ةنتفلا تجاه

 ردهي نأ نوري اوناك مهنأ انغلبو «ًاردب هعم دهش نمم ملسو هاو هيلع هللا یلص هلل

 « لتق نميف صاصق نآرقلا ليوأت يف لتاق لجر ىلع اهيف ماقي الو « ةنتفلا رمأ

 اهجوز نيبو اهنيب الو « دح اهيلع یری الو« تيبس ةأرما ءابس يف دح الو

 لوألا اهجوز ىلإ درت نأ ىريو . دحلا دلج الإ دحأ اهفذقي نأ یری الو« ةنعالم

 . لوألا اهجوز. اهثري نأ ىريو ءرخآلا اهجوز نم اهتدع يضقنتف ؛ د دتعت نأ دعب

 ا ذإ ةيلصألا ةءاربلل وقم هنإف ؛ 000 تلق

 . ةموصعم مو نيا 36 و
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 حيرش نب ةجفرع ثيدح 1١١1١ يغبلا لهأ لاتق باب “  تايانجلا باتک ١١

 ‹ ةاغبلا نم لتق نم صتقي هنأ ىلإ  ةيوداهلا نع يكحو - يعفاشلا بهذو

 هيلول انلعج دقف ًامولظم لتق نمو : : وحن ؛ ثيداحألاو تايآلا مومعب اولدتساو

 ‹ «دوق وهف ‹ ةنيب نع لتقب اتام طبتعا نم» : ثيدحو « [** : ءارسإلا] (اناطلس

 لوألا لوقلا لأ ذأ نمركذ اه تضخ نانومغ اها خار

 هيلع هللا یلص هللا َلوُسَر تحمس: َلاَق حيرش نب ةَجْفْرع نعو - ١1١

 ْمكَمَعاَمَج قرف نأ ديرب عيمج مكرمأو مكان نَم» : َلوُقَي مُلسو هلآو

 . ملسم هج تر «ةولُتقاَف

 : (حيرش نبا) ميجو ءافلا مضو ءارلا نوكسو نيعلا مضب : (ةجفرع نعو)

 ىلص هللا لوسر تعمس : لاق) ةلمهملاب : ليقو « حرش : رغصم ةمجعملا نيشلاب
 , ْمُكَتعاَمَج قرب نأ ديرُي عيمَج مُكرْمأو مكاتأ نم : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا

 . (ملسم هجرخأ . «ةولتقاف

 ؛ تانهو تانه نوكتس» : لوقي غي هللا لوسر تعمس : ظفلب ملسم هاورو

 نم انئاك ؛ فيسلاب هوبرضاف عيمج يهو ةّمألا هذه رمأ قّرفي نأ دارأ نمف

 . «ناك

 لجر ىلع عيمج مكرمأو مكاتأ نم» : ظفل يفو « «هولتقاف» : ظفل يفو
 . «هولتقاف « مكتعامج قّرفي وأ « مكاصع قشي نأ ديري ؛ دحاو

 هنع هلل يضر سابع نبا ثيدح نم  يراخبلل ظفللاو  ناخيشلا جرخأو

 ةعامجلا قراف نم هنإف ؛ هيلع ربصيلف « ههركي ائيش هريمأ نم ىأر نم» : لاق
 . «ةيلهاج ةتيم تام « تامف ًاربش
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 حيرش نب ةجفرع ثيدح ١١5١ يغبلا لهأ لاتق باب ۳ تايانجلا باتك ١١

 . «ةيلهاج ةتيم تام « ًاربش ناطلسلا نع جرخ نم» : ظفل يفو

 ةملك هيلع تعمتجبا دق مامإ ىلع جرخ نم نأ ىلع ظافلألا هذه تلد

 ااا لتقلا قحتسا دق هنإف «- هانلق امك « رطق لهأ دارملاو - نيملسملا

 3 - .دابعلا ىلع
 اب كلذ 03 يف ءاج دقو ؛ الداع وأ ارئاج ناک ءاوبس « هرهاظو

 ظ . ةالصلا اوماقأ

 . ةأحاوب ًارفك اوزت مل امد ظفل يفو

 ًاقيقحت راهنل ءوض وا ةحنما) e هذه انققح دقو

 . لضفتملا معنملا هلل دمحلاو « لبإلا طابآ هيلإ ب



 ١١ تايانجلا ياتك | ٤ - رمع نبا ثيدح _ ۲ . . . يناجلا لاتق باب ٠

 : لك هللا لوُسَر لاق : اق امهنع هلا يضر رَ نب هلا دبع نع 1۲۲ ش

 . هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو دواَد وُب هور . (ديهش وهف هلام نود لتق ْنَم»

 : ال هللا َلوُسَر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرَمُع ِنْب هلا دْبَع نع)

 . (هححصو يذمرتلاو يئاّسنلاو دواد و هاور . «ديهش وهف هلام نود لتق

 هجرخأو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا هجرخأو
 . ديز نب ديعس ثيدح نم مكاحلاو ناچ نباو «نتسلا» باحصأ

 ؛ قح ريغب هريغ لام ذحخأ دصق نمل ةلتاقملا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا ىفو

 . ريهامجلا لوق اذهو ؛ اريثك وأ لامل ناك ًاليلق

 . لاملا نم ليلقلا ذخأ ىلع لاتقلا زوجي ال : ةيكلاملا ضعب لاقو

 قرتفي الف ؛ ركنملا هدم يدع يس يجب لاق
 ؟كلذ يف لاح ا فلتخيف ررضلا عفد باب نم وأ « ريثكلاو ليلقلا نيب لاحلا

 ‹ هسفن وأ « هلام ديرأ نم نأ : هنع هللا يضر يعفاشلا نع رذنملا نبا ىكحو

 الو « ةيد الو دوق هيلع سيلو « كلذ هلف « لتقلاب الإ عفدلا هنكمي ملو « هميرح وأ

 ۰ . ليصفت ريغ نم لتقلا دصقي نأ هل سيل نكل ؛ ةرافك

 ديرأ اذإ ءركذ امع عفدي نأ لجرلل نأ ملعلا لهأ هيلع يذلاو : رذنما نبا لاق ٠

 ىلع نيعمجملاك ثيدحلا ءاملع نم هنع ظفحي نم لك نأ الإ« ليصفت ريغب ًاملظ

 هيلع مايقلا كرتو هروج ىلع ربصلاب رمألاب ةدراولا راثآلل ؛ ناطلسلا ءانثتسا

A٦ 



 نيصح نب نارمع ثيدح - ۳ . . . يناجلا لاتق باب  ؟ تايانجلا باتك ١١ ظ

 دي لمحف ؛ مامإو ةعامج اهيف سانلل يتلا لاحلا نيب يعازوألا قرفو 200

uملستسيلف ؛ ةقرفلاو فالخلا لاح يف  siظ .ًادحأ لتاقي  

 ثيدح نم ملسم هجرخأ ام ملعلا لهأ نع رذنملا نبا هلاق ام ديؤيو : تلق

 الف» :لاق ؟يلام ذخأ ديري لجر ءاج نإ تيأرأ : ظفلب اغ يبأ

 : لاق ؟ينلتق نإ تيأرأ : لاق « «هلتاق» : لاق ؟ینلتاق نإ تيأرأ : لاق « «هطعت

 ( . «رانلا يف وهف» : لاق ؟هتلتق نإ تيأرأ : لاق « «ديهش تنأف»

 لاما ا لاتق زاوج يف اذه : تلق ؛ لاوحألا قالطإ ثيدحلا رهاظو

 ؟لاتقلاب عنا كرتو مب املظ هلام داري نم يأ  هلزوجي لهف

 . هزاوج رهاظلا

 نف مالستسالا زاوج ىلع لاد للا هللا دبع كفا : ثيدح هل لديو

 . مرحتلا ريغل يهن هنأ ىلع ؛ هطعت الو : انه هلوق لمحيف ؛ ىلوألاب لاملاو  سفنلا

 ضعف ؛ًالُجَر ةَمأ نب ىلعي لاَ َلاَقٍن ْيِصُح نب ًااَرْسِع نعو - 6

 هللا لوسر ىلإ اًمّصَتْخاَف ! هتينث | عزف همف نم هدي عزتناف هَبحاَص اًمُهُدَحَأ

 !؟لخفلا ضحي امك هاَخأ مك دَحَأ ضعيأ» : لاقف و هلآو هيلع هللا یلص

 . ملل ظفللاو « هيلع قت ل ةّيد ال
 مع سل ع هس

 تمدح ضف الجز ةيمأ نب يلغي لاق: لاق مخ ني ةارعغ نف

 هلا ىلص هللا لوسر ىلإ امصتخاف ! هتينث عزنف همف نم هدي عزتناف . ُهّبحاص '
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 نيصح نب نارمع ثيدح 1١١77 . . . ىناجلا لاتق باب 5 تايانجلا باتك ١
 ياي ا سس اا

 نيعلاو ةعراضملا فرح حتفب : (ْمُكْدَحَأ ِضَعَيَأ» : لاقف ملسو هلآو هيلع
 يف اهحتفب ؛ ضضعي « . ىلوألا داضلا رسكب ؛ ضصضع : : هيضام « ةلمهملا

 : يأ : (ْلْحَفْلا ُضَعَي امك هاخأ) اهلبق ام ىلإ اهتكرح تلقنو تمغدأف ؛ عراضملا
 . (ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . «هل ةيد ال) لبإلا نم ركذلا

 نأ فورعملا حيحصلا : ظفاحلا لاقف ؛ امهنم ضوضعملاو ضاعلا يف فلتخا

 . ضاعلا وه ىلعي نوكي نأ نيعتيف : ليق ؛ ىلعي ال « ىلعي ريجأ ضوضعملا
 ‹ ررضلا نع عفدلا لجأل ؛ تعقو يتلا ةيانجلا هذه نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . روهمجلا بهذ اذه ىلإو ؛ يناجلا ىلع ةيد الو « ردهت

 . لئاصلا مكح ىف هنأل ؛ ءيش همزلي ال : اولاقو

 عفدف « هلتقيل ؛ ًاحالس رخآ ىلع رهش نم نأ ىلع عامجإلاب ًاضيأ اوجتحاو
 . هيلع ءيش ال هنأ ءرهاشلا لتقف هسفن نع

 یف هان فيي مري لامن شرشف حريب وأو اولاق

 نم كلذ ريغب هدي صيلخت هنكمي ال نأو ‹ ضوضعملا ملأتي نأ رادهإلا طرشو
 ؛ كلذ نودب صلختلا نكمأ امهمو « امهلسريل ؛ هييحل كف وأ « هقدش برض

 7  .ردهي مل« لقثألا ىلإ هنع لدعف

 ذوخأم ركذ ا رادهإلا طرش ليلدو « قالطإلا ىلع ردهي هنأ هجو ةيعفاشللو
 . ثيدحلا هديفي الف الإو ؛ عرشلا يف ةيلكلا دعاوقلا نم

 . ًاسايق مكحلا اذه هيف ىرج « ندبلا نم رخآ عضوم يف ضعلا ناك نإف

A^ 



 ةريره يبأ ثيدح 7464-2 . . . يناجلا لاتق باب :  تايانحلا باتک ۔۱

 هللا ىَلص مساقلا وُبأ لاق : لاق هنع هللا يضر ةَرْيَرَه يبأ نعو - ١114
 َتْأَقَفَف ةاصحب ُهَتْفَدَحَف نْذإ رْيَعب َكِيَلَع َملطا اما نأ وَل» : ملسو هلآو هيلع

 يئاّسنلاَو دَّمْحأل ظْفَل يفو « ِهْيَلَع َقْفَتُم «خاتج َكِيَلَع نكي مل ُهَنْيَع

 سات الز ل القط لانس نبأ خت

 هلآو هيلع هللا ىَّلص مساقلا وُبأ لاق : لاق هنع هللا يضر ةرْيره يبأ نعو)

 مآ نبع َتاَفَفَف ةصحب ُهَمْقَدَحَف ند ريق كِل علا ارا آو مّلسو
 ريغلا ىلع عالطالا ميرحت ىلع ثيدحلا لد : (هْيلَع قفتُم . (ٌحاَنُج َكْيَلَع نکي

 لوخدلا زوجي ال ام  هريغ لحم ىلإ رظنلل ًادصاق علطا نم نأ ىلعو « هنذإ ريغب
 هنإف « هنيع أقف نإو ؛ ركذ اب هعفد هيلع علطملل زوجي هنإف « هكلام نذإب الإ هيلإ
 ةيد الف» : نابح نبا هححصو يئاسنلاو دمحأل ظفل يفو) هيلع نامض ال

 نم ىلع عوفرم ريغ حانجلاف « رظنلاب ًانوذأم ناك اذإ امأو : («صاصتق الو « هل

 . رظانلا ىلع ىنج
 لحي ال ام هنم رظن ولو  نذإلا ىلإ جاتحي ال لحم يف هيلإ روظنملا ناك ول اذكو

 . هريغو يعفاشلا بهذ اذه ىلإو ؛ هيلإ روظنملا نم ريصقتلا نأل ؛ هيلإ رظنلا هل

 مل ًاكلام لعل: اا ةيكلاملل هيف فالخملاو

 ! ربخلا هغلبي

 ا مكحلا يف ء ن ى قيقد نبا لاقو
 كلم صلاخ ىف وأ « عراشلا يف ًاغقاو رظانلا اذه نوكي نأ نيب قرفي هنأ :اهنم -

 . قرف ال هنأ رهشألاو ؛ هيف اوفلتخا ؛ لفسألا ةدسنم ةكس يف وأ « هيلإ روظنملا

«4 
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 ١ تايانجلا باتك ٠ يناجلا لاتق باب . . . ١١14 ةريره يبأ ثيدح |
 ی ا ا ا ف س ووس اسشطالا

 أقفت ال هنأ : ةيعفاشلل هجو يفو « لاحب سانلا مرح ىلإ نيعلا دم زوجي الو '

 . قلطم ثيدحلاو « هيلإ روظنملا كلم يف فقو نم نيع الإ
 ؛ ةيعفاشلل ناهجو هيف ؟ىهنلاو راذنإلا لبق رظانلا ىمر زوجي له هنأ : اهنمو

 0 0 . معن : يناثلاو ءال : امهدحأ

 هللا ىلص هنأ : رخآلا ثيدحلا هديؤيو « ثيدحلا هل لدي يذلا وهو : تلق

 . هنعطيل ؛ هيلع علطملا لتخي لعج ملسو هلآو هيلع

 رعي ل تيخ نيف هيلظنو هدواري : هلوقب ني a لاو

 . «هتف ذحف» : هلوقل ٤ ةانضحلاو ةقدنبلاو

 قلعتي ليتق اذهف ؛ يس ياسا ورا ءاهقفلا لاق

 . ةيدلا وأ ء صاصقلا هب

 ١ ةجوز وأ نادلا 51 هل ناك اذإ | رظانلا اذه نأ : ءاهقفلا هيف فرصت امو

 . ةهبش رظنلا يف هل نآل ؛ هنيع دصق زجي مل ‹ عاتم وأ

 ااا مرحم رادلا يف هل ناك اذإ يفكي ال : ليقو

 ظ . همراحم الإ رادلا يف نكي

 وعلا فوشكم ناك نإ يمرلا هل , اهبحاص الإ رادلا يف نكي مل اذإ : اهنمو

 . هيمر زوجي ال : امهرهظأ : ناهجوف الإو « نامض الو

 زوجي ال هجو يفف ؛ را يملا اهنمو

 : ءاهقفلا ضعب لاق ؛ ءيش ىلع علطي ال هنأل ؛ هنيع دصق

04 



 ١ يناجلا لاتق باب - 5 تايانجلا باتك . . . ٤  2ةريره يبأ ثيدح .

 ظ , فشكتلاو رتسلا تاقوأ طبضنت ال هنأو ءرابخألا قالطإل ؛ راوجلا رهظألاو ظ
e 

  ًاحوتفم هباب ناک ناف رادلا بحاص رصقي مل اذإ نوكي امنإ كلذ نأ: اهنمو 00200

 , هدصق زجي مل « ًازاتجم ناك نإف ؛ ؛ رظنيف ؛ هيوم اجت را ناسا ارح وأ

 اا هدصق زوجي ال : ليقف ‹ دمعتو فقو ناك نإو

 . رظنلاب هيدعتل ؛ زوجي : ليقو « ةّوكلا عيسوتو
 ؛ ةنذكملا نم نّدؤملا رظن وأ هتيب حطس نم رظن اذإ اميف فالخلا اذه يرجأو

 : لاق مث « رادلا بحاص نم ريصقت ال هنأل ؛ يمرلا زاوج مهدنع انهه رهظألا نكل

 ‹ ثيدحلا قالطإ تحت الخاد ةيهقفلا تافرصتلا هذه نم ناك ام نأ ملعاو

 . ثيدحلاب دوصقملا ىنعملا مهف نم ذوخأم هضعبف ءال امو ءاهنم ذوخأم وهف

 . همالك ىهتنا . ركذ اميف ليلق وهو ؛ سايقلا نم ذوخأم هضعبو

 عماوصلا مدهت اهنإ : ءاهقفل بم اذه و هنأ 5

 اا . ةروعملا ةثدحم

 كود ىلا مساقلا نع يكحم وهو « ةروعم تناك اذإ كلا ةيلعت اذكو
 يبا نب ! ديزي نع  «رصم حوتف» يف يف مكحلا دبع نبا هنع جرخأ هنإف ؛رمع

 نب رمع كلذ غلبف ؛ ةفاذح نب ةجراخ رصمب ةفرغ ىنب نم لوأ : لاق بيبح
 ؛ دعب امأ « كيلع مالس : صاعلا نب ورمع ىلإ | بتكف هنع هللا يضر باطخلا

 تاروع ىلع علطي نأ دارأ دقلو « ةفرغ نتن ةفاذح نب ةجراخ نأ ينغلب هنإف

 .. مالسلاو  ىلاعت هللا ءاش نإ  اهمدهاف « اذه يباتك كاتأ اذإف ؛ هناريج '

۹٩۱ 



 بزاع نب ءاربلا ثيدح ١١١6 ... يناجلا لاتق باب ٤ تايانجلا باتك ١

 ىّلص هللا ُلوُسَر ىضَق : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاَرَبْلا نعو _ 6

 وج يس اع راَهّتلاب طئاوحلا ظفح نأ مّلسو هلآو هيلع لا

 هور . «ليللاب م مهتيش مُهُتَيِشاَم تباّصأ ام ةّيشاملا ٍلْهَأ ىلَع أَو ءاًهلْهُأ ىلَع للا
 م
 Dr سا ريت سس م ۴

 0 هداتسإ اي ؛ نابح نبا ب 6 0 الإ ةعبزألاو اا

 ليللاب ةّيشامل طاح أ ءال ىلع راّهَتلاب طئاوحلا 59 5 هلآو هيلع

 د (ِلْيللاب ُمُهُتَيْشاَم ْتِباَصَأ اَم ةي ةّيشاملا ِلْهَأ ىلع ّنأَو « اًهلْهَأ ىلع
 . (فالتخا هداتسإ يفو ؛ َناّبح نبا ُهَحَحَّصَو « يذمْرّتلا الإ ُةَمَبْرألاَو ت هوو

 يرهزلا نع اهلك قرط نم يور هنإف ؛ هيلع فلتخا دقو « يرهزلا ىلع هرادم

 وا اناا ءاربلا نم عمسي مل مازحو « ءاربلا نع مازح نع

 . فالتخالا اهيفو « قرط نم يقهيبل جاو

 . هلاجر ةفرعمو هلاصتاو هتوبثل ؛ هب انذخأ : هللا همحر يعفاشلا لاق هنأ الإ

 هتدسفأ ام نمضي ناك هنأ : حيرش نع يبعشلا نع هانيورو : يقهيبلا لاق

 ناميلسو دوادو# ةيآلا هذه لوأتيو « راهنلاب هتدسفأ ام نمضي الو « ليللاب منغلا

 ظ . [24:ءايبنألا] (موقلا منغ هيف تشفن ذإ ثرحلا يف نامكحي ذإ

 ا قورسم نع ةرم يورو ؛ ليللاب شفنلا : لوقي ناكو

 . ًارضخ هيف تكرت امف ًاليل هيف تلخدف ًامرك ناك : لاق «موقلا

 داتعي هنأل ؛راهنلا يف هتنج ام ةميهبلا كلام نمضي ال هنأ ثيدحلا لدف

۹۲ 



 لبج نب ذاعم ثيدح _- ۹ . . . يناجلا لاتق باب - ٤ تایانحلا باتک ١

 ..ةيالاو ثيدحلا مهليلدو يمفاشلاو كلامو ةيوداهلا تبهذ اذه ىلإو « ليللاب اهظفح داتعي هنأل ؛ ليللاب هتنج ام نمضيو « راهنلا يف اهلاسرإ
 : ثيدح NET ةيشاأملا لهأ ىلع نامض ال هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 م E نم ناخيشلاو دمخأ هجرخأ « «رابج اهحرج ءامجعلا» 00

 . ةدايز هيفو ؛ فوع نب ورمع نع هجام نباو يئاسنلاو دمحأو

 . ظفاح عم اهلسرأ اذ اذإ نامض ال هنأ ةفينح يبأ بهذم : يواحطلا لاق هنكلو

 امب كلذ نودّيقي ةيكلاملا اذكو « نمضي هنإف ؛ ظفاح نود نم اهلسرأ اذإ امأو

 - ضرأ يف تناك اذإ اأو« يعرلل ةداتعملا اهحراسم يف باودلا تحرس اذإ

 .ًاراهن وأ « اليل نونمضي مهنإف « اهيف حرسم ال ةعورزم

 . همواقي اهل ليلد الو ء اذه صنلا بسانت ال رخأ لاوقأ ةلأسملا يفو

 ل دوهت مث ملأ لْجَر يف هنع هللا يضر بج نب ْذاَعُم نعو 7

 يفو « ِهْيَلَع َقفَتُم a ٠ لا لفي ىح « سلْجأ
 . كلذ لبق ب بیتا دق ناکو : دواد يبأل ةياور

 ا لا ی ا ری

 ادتبم ربخ هنأ ىلع هعفر « ءاضق : يف زوج : (هلوسرو هللا ءاضق « لتقي ىّتح
 نسم» : ثيدح ىلإ ريشي وهو ؛ هلعف فذح ردصم هنأ ىلع هبصنو « فوذحم

 ةياور يفو « هيلع قفتم . لتقف هب رمأف) هجرخ نم ىيتأيسو « «هولتقاف هنيد لدب
 . (كلذ لبق بيتتسا دق ناكو : دواد يبأل

۹۳ 



 سابع نبا ثيدح 7 . . . يناجلا لاتق باب 5 ( تايانجلا باتک ۔ ۱۱ (

 ؛ فالحل ا عقو امنإو ؛ عامجإ وهو « دترملا لتق بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا

 ىف امل ؛ ةباتتسالا بوجو ىلإ روهمجلا بهذ ؟ال وأ , هلتق لبق هتباتتسا بجت له

 ا ةليل نيرشع ىسوم وبأ هاعدف : ىرخأ ةياور يف هلو ؛ هذه دواد يبأ ةياور

 0 . هقنع برضف ىبأف هاعدف ذاعم ءاجو « اهنم ًابيرق

 2 5 ةباتتسا بوجو مدع ىلإ نورخآو رهاظلا لهأو سواطو نسحلا بهذو

 هنيد لأدب نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقب نيلدتسم « لاح ا يف لتفي هنأو

 ملا ىفخي ال امك بيقعتلا ديفت ءافلاو : ينعي ؛ «هولتقاف

 . ىعدي نأ نود نم لتاقي هنإف ؛ ةوعدلا هتغلب يذلا يبرحلا

 نم اّمأو ةريصب نع ال مالسإلا نع جرح نمل ةوعدلا تعرش اغنإو : اولاق

 .٠ الف «ةريصب نع جرخ

 OE اللو بتتسی ملا املسم هلصأ ناك نإ : ءاطع و سابع نبا نعو

  يواحطلا امهنع هلقن

TOEنم دب ال وأ« ةرم يفكي له هنأ وهو ؛  

Iنامل اا  

 مس R0 ت

 نمل : 7 هللا وُ لاق : لاق مهلهل يضر سابع نبا ن نعو - ۷

 ::ىراختلا اور وعفاف ةنيد ل لد
 ساس © 2

 لدي نم» : لو لا لوس ر لاق : لاق اق اًمهنع هللا يضر ساَبَع نبا نَعَو)

 . (يراَخُبلا هاَوَر . «هولتقاف ۾ هند
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 ees مديت امك هئيد لدب نم لتق ىلع ليلد ثيدحلا (

 . فالخ يناثلا يفو « عامجإ لوألاو

 ذل معت « انه «ْنَم» ةملك نأل ؛ ةدترملا ةأرملا لتقت اهنأ ىلإ روهمجلا بهذ

 لتقت: لاق هنأ ثيدحلا يوار سابع نبا نك ردم نبا جرخأ هنألو « ىثنألاو

 ( ( ظ . ةدترملا ةأرملا

 يف ةدترم ةأرما لق هنه هلا يضر ركب ابا نأ ينطقرادلاو وه هجرخأ انو

 . نسح ثيدح وهو ؛ دحأ هيلع ركني ملو« نورفاوتم ةباحصلاو « هتفالخ

 . فيعض ثيدح هنكلو « ةأرملا لتق يف ًاعوفرم ًاثيدح ًاضيأ جرخأو
 ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا هثعب نيح ذاعم ثيدح يف عقو دقو

 الإو . داع نإف ؛ هعداف « مالسإلا نع "دترا لجر اميأ» : هل لاق هنآ :نمملا
 الا اهعداف « مالسإلا نع تدترا ةأرما امبأو . هقنع برضاف

 ظ . عازنلا لحم يف صن وهو « نسح هدانسإو « «اهقنع برضاف
 هنع درو دق هنأل : اولاق « تدترا اذإ « ةأرملا لتقت ال اهنأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 هذه تناكام» : و ةلوتقم ةأرما یر امل ءاسنلا لتق نع يهنلا كي
 هع

 e ٠ دمحأ هأور .

 قايس ىف عقو امك < ةيلصألا ةرفاكلا لتق نع وه اغإ يهنلا نأب روهمجلا ںاجأو

 ( ؛ لتاقت ال تناك ام وهو ؛ ةلعلا نم مهف ام ًاصوصخم يهنلا نوكيف ؛ يهنلا ةصق

 نييلصألا رافكلا نيد يف كلذ ناكف ؛ ةلتاقملا اهكرتل وه اغإ اهلتق نع يهنلاف
 . ضراعملا نع الاس «هنيد لدب نم» : هلوق مومع ىقبو ٠ لاتقلل نيبزحتملا ٤
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 سابع نب ين راب ابع نبا ثيدح 4 . . . ىناجلا لاتق باب ٤ تایانجلا ںاتک ١

 لمشيف « ليدبتلا قالطإ ثيدحلا رهاظ نأ ملعاو . تفلس يتلا ةلدألا هتديأو

 تبهذ اذه ىلإو « ةيرفكلا نايدألا نم كلذ ريغو ايدوهي ناك نأ دعب رصنت نم

 ظ . ةيعفاشلا

 . ظفللا اذه قالطإل ؛ ال مأ ةيرجلاب رقت يتلا نايدألا نم ناك ءاوسو

 ؛ مالسإلا دعب رفكلا ليدبت الإ دارملا سيل : اولاقو كلذ يف ةيفنحلا تفلاخو

 قالطإلا لوانت عم « ملسأ اذإ رفاكلا قح يف ًاقافتا كورتم ثيدحلا قالطإو : اولاق

 دق هنإف ؛ رخأ نيدب مالسإلا نيد لدب نم دارملاف « ةدحاو ةلم رفكلا نأبو « هل

 ‹ مالسإلا نيد هنيد فلاخ نم» : اعوفرم سابع نبا ثيدح نم يناربطلا جرخأ

 . مالسإلا نيدب حرصف ؛ «هقنعب اوبرضاف

 دلو مأ هَل تناك ىَمَمَأ نأ : امُهْنَع هلا يضر سابع نبا نعو ۱۱۲۸

 املف « يهَتنت الف « اَهاَهْنَيف « هيف ْعَقَتَو مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبتلا ُمُتْشَن شت

 كلذ َعلَبَف ف هيلع اكو ءاهنطَ يفلح وغلا ذأ هَل تاذ ذاك

 هور . «رده اهمد نإف ؛اودهشا الأ» : لاَقَف مَلسو هلآو هيلع هلا ىّلص يلا

 . تاقث هُناَوَرَو « دواد وأ

 يبنلا ُمُتْشَتدَّلَو مأ ُهَل تناك ىَمَعأ نأ 5یک یک را ی

 ,ةلْيل تاذ ناك املف « يهَشْنَت الف ء اًهاَهْنيف هيف عنو مُلسو هلآو هيلع لا ىّلص

 اكتاو ء اهنطَب يف ةَلعَجَق) واول حتفو ةلمهم نيعو ميملا رسكب : (لّوُعملا ذَحأ

 ؛ اودهشا الأ» : لق مس هلآو هيلع هللا یلص بتلا كلذ بَ اًهلَبَقَف اهْيلَع

 . (تاقث هُناَوْرَو ‹ دواد وب هاور . رده اهمد ناف
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 سابع نبا ثيدح ١67 . . . ىناجلا لاتق باب - 5 تايانجلا باتك ١

 ردهيو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا بس نم لتقي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا
 . لتقيف ةّدر كلي هل هبس ناك « ًاملسم ناك نف ؛ همد

 . ةباتتسا ريغ نم : لاطب نبا لاق

 , دهعلا لهأ نم ناك نإو ؛ باتتسي هنأ : ثيللاو يعازوألا نع رذنملا نبا لقنو ظ

 ظ ظ . ملسي نأ الإ لتقي هنإف

 لتقي هنأ قاحسإو دمحأو ىعفاشلاو ىعازوألاو ثيللا نع رذنملا نبا لقنو

 ۰ ۰ . ةباتتسا ريغ نم ًاضيأ

 هللا ىلص هنأب يواحطلا جتحاو ؛ لتقي الو « دهاعملا رزعي هنأ ةيفنحلا نعو

 نم اذه ناك ولو « كيلع ماسلا : اولاق نيذلا دوهيلا لتقي مل ملسو هلآو هيلع

 . بسلا نم ّدشأ رفكلا نم هيلع مه ام نألو « ةدر ناكل ؛ ملسم

 يأو « باذك هنأ هانعم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هب مهرفك نأ هديؤي : تلق

 ثيدح يف صنلا اذه نإ : لاقي نأ الإ « هيلع اورق دقو !؟اذه نم شحفأ بس

 00 ا . ةمذلا لهأ هيلع ساقي ةمألا

 نوبسي مهنأ دهعلا يف سيلو ؛ دهعلاب تنقح افإ مهءامد نأب لوقلا امأو

 ًارفاك ريصيف ؛ هدهع ضقتنا « مهنم هبس نمف ؛ ملسو هلآو هيلع هللا یلص يبنلا

 ٠ مهبيذكت ىلع مهرارقإ نمضت مهدهع نأ هنع باجي دقف « همد ردهيف دهع الب
 نيب نم صخي : لاقي نأ الإ « بس مظعأ وهو ؛ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هل
 . ملعأ هللاو . بسلا نم هريغ
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 > دودحلا باتك .؟ ۰

 ؛ امهطالتخا عنميف نيئيش نيب هب زجحي ام هلصأ دحلاو ءدح عمج دودحلا

 نفوس قلطيو « ةدواعملا نع عنمت اهنوكل ؛ ًادودح تابوقعلا هذه تيمس
 وحن ؛ يصاعملا سفن ىلع دحلا قلطيو < عراشلا نم ةردقم دودحلا هلهو ؛ ريدقتلا |

 ءيش هيف لعف ىلعو ٠ [۱۸۷ :ةرقبلا] «اهوبرقت الف هللا دو دح كلت# :  ىلاعت هلوق

 ]1: #هسفن ۳ دقف هللا دودح عتب نموا : هلوق وحن ردقم

 ينازلا دح باب - ٠

 الجر نأ : امنع هللا يضر ينه دلاخ نب ديزو ةريرُه يبأ ْنَع - ١

 اي: لاقن ٌمّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىَّلص هللا لوسر ىَنَأ بارغألا نم

 هقفأ وهو رخآلا لاقف « هللا باتكب يل تيضق الإ هللا كدشنأ [هللا لوسر

 ينبا نإ : لاق « «لق» : لاقف يل نذئاو هللا باتكب انتْيب ضفاف « معن : - هنم

 مجّرلا ينبا ىلع نأ تربْخُأ ينإو « هتأرماب ىنّرَف « اذه ىلع ًافيسع ناك

 .ينبا ىلع امّ : ينوربخأف ملعلا لأ تلا « ةديلوو ةاش ةئامب هنم تيدتفاف

 : قلك هللا لوسر لاقف « مجرلا اذه ةأرما ىلع نأو « ماع بيرغتو ةئام دلج

 N وس وو

 ناف ءاذه رشا ىلإ سین تأ اي لاو ء ماع بيرغتو ةئام دلج كنبا ىلعو

 تم ظفللا | ذهو 3 هيلع ( قفتم . ( جراف . تفرتعا

 ا امُهَنع هلل يضر ينهجلا دلاخ نب ديزو ةريره يبأ نغ)

 ش لوس ای لاق .ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىتأ بارعألا

۹۹ 



 . دلاخ نب ديزو ةريره يبأ ثيدح ١١549  ينازلا دح باب ۔ ١ دو دحلا باتک ۔ ۲

  ؛ءابلا فذحف ؛ كركذأ ىنعم كدشنأ نّمض : «حتفلا» يف لاق : (كدشُأ ! هلل
 ( مضو ةنكاس نونف هلوأ حتفب وهو «- يتوص : يأ ؛ يتديشن ًاعفار هللا كركذأ : يأ

 ؛ غرفم ءانثتسا : (هللا باتكب يل تيضق الإ هللا) كلأسأ : يأ ؛ ةمجعملا نيشلا

 : (:- هنم هقفأ وهو  رخآلا لاقف) هللا ياتكب ءاضقلا الإ كدشنأ ال : ىنعملا ذإ

 اننيب ضقاف « معن) هقفلا لهأ لأس هنوك نم وأ « هنم هقفأ هنأ فرعي يوارلا نأك

 نيعلاب : (افيسع ناك ىنبا نإ : لاق « «لق» : لاقف « یل نذئاو « هللا باتكب

 ىنزف « اذه ىلع) نغمو انزو ريجأك « ءافف ةيتحت ةانثمف ةلمهملا نيسلاو ةلمهملا

 « ةديلوو ةاش ةئاب هنم تيدتفاف مجرلا ينبا ىلع نأ تربخأ ي ىنإو « هتأرماب

 نأو « ماع بيرغتو ةئام دلج ينبا ىلع امنأ : ينوربخأف ملعلا لهأ تلأسف

 نيضقأل ‹ هديب يسفن يذلاو» : ا هللا لوسر لاقف « مجرلا اذه ةأرما ىلع

 بيرغتو ةثام دلج كنبا ىلعو « كيلع در منغلاو ةديلولا ؛ هللا باتكب امكنيب

 اي دغاو) ديم ناك دقو ؛ نصحم ريع هنأ 8

AEEملسمل ظفللا اذهو « هيلع قفتم ) . 

 هيلعو 3 ةدلج ةئام نصحلا ريع ينازلا ىلع دحلا نروجو ىلع ليلد ثيدحلا

 . نآرقلا هيلع لد ام ىلع ةدايز وهو « ماع بيرغت هيلع بجي هنأو « نآرقلا لد

 يف يفكي هنأ ىلعو « نصحملا ينازلا ىلع مجرلا بجي هنأ ىلع ليلدو

 نسا بھد اذه ىلإو ؛ ماكحألا رئاس نم هريغك ةدحاوة هرم انزلاب فارتعالا

 . نورخأو دوادو يعفاشلاو كلامو



 تماصلا نب ةدابع ثيدح 1١١0 ىنازلا دح باب - ١ | دودحلا باتک ۔ ۲

 انزلاب رارقإلا يف ربتعي هنأ ىلإ نورخآو ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 . هثيدح حرش يف هنع باوجلا يتأيو « زعام ةصق نم يتأي اب نيلدتسم ؛ تارم عبرأ
 لاق نمل ليلد ؛ اهفارتعا دعب اهمجرب ًاسينأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأو .

 يبرق ده وهوا هدنع مصخلا هب رقأ اب اهوحنو دودحلا يف مكاحلا مكح زاوجب

 . ضايع يضاقلا هلقن امك « روث وبأ لاق هبو « يعفاشلا

 ‹راذعألا لامتحا اهقرطي سينأ ةصقو : اولاق ؛ كلذ حصي ال : روهمجلا لاقو

 ضّوف هنأ وأ « ملسو هلآو هيلع هلا نقم همالعإ دعب ؛ «اهمجراف» : هلوق نأو

 . تمكح هلوقب كلذ تبثي نم ةرضحب تفرتعا اذإف : ىنعملاو « هيلإ رمألا

 لجأل ؛ ةأرملا ىلإ ثعبي مل غبي هنأ اا هذه نأ ىفخي الو : تلق

 لع ابو حاف ىتأ نم راتتساب رمأ دق يَ هنإف ؛ اهيلع دحلا تابثإ

 ذلك اهيلإ ثعب ء انزلاب ةأرلا تفذق امل اهنأل ؛ كلذ انإو ‹ سسجتلا نع ىهنو

 رارقإلا اهنم ناكف « هنع طقسيف انزلاب رقت : وأ . فذقلا دحب بلاطتف ركنتل

 . دحلا اهسفن ىلع تبجوأف

 ىنز هنأ رقأ الجر نأ : سابع نبا نع ىئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام اذه دّيؤيو

 ةيرفلا دلج هدلجف + ذك : تلاقف ءةأرما لأس مث « ةئام كلي يبنلا هدلجف ؛ ةأرماب

 . يئاسنلا هركنتساو « مکاحلا هححصو « دواد وبأ هيلع تكس دقو « نينامث

 : هلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تماّصلا نب ةدابُغ نعو

 ةئام دلج ركبلاب ٌركبلا ؛ اليبس نهل هللا لعج دقف ؛ ينع او ذخ « ينع اوذخ»
 ١ . ملْسُم ةاور . «مجّرلاو ةئام دلج بيلا ُبّيَثلاو < ةنس يفنو
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 ١١ دودحلا باتک 2 ١ - دح باب الزانىي   1١١17١تماصلا نب ةدابع ثيدح 2

 اوذح» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو)

 يفنو ةئام دلج ركبلاب ٌرْكبلا ؛ ًاليبس نهل هللا لعج دقف ؛ ينع اوذخ « ينع
 : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ : N «مجّرلاو ةئ ةئام دلج بّيثلاِب بيلا « ةنس

 نهل ىلاعت هللا لعج دق هنأ هب نيب ؛ [16 :ءاسنلا] 4ًاليبس نهل هللا لعجي وأ»

 : ناتلأسم ثيدحلا يفو ؛ مكحلا نم هركذ اب ‹ ليبسلا

 مل يذلا غلابلا رحلا ء نا دارملاو ؛ ىنز ذإ ركيلا مكح ىلوألا

 ( ( ( . حيحص حاكن يف عماجي

 هنإف ؛ هموهفم هب داری هنأ ال ؛ ؛ بلاغلا جرخم جرخ « اذه ؛ «ركبلاب» : هلوقو

 . فيسعلا ةصق يف امك بيث وأ « ركب عم ناك ءاوس دلجلا ركبلا ىلع بجي

 هنأو , ًاماع ركبلا ينازلل بيرغتلا بوجو ىلع ليلد هيف « «ةنس يفن» : هلوقو -
 قاحسإو دمحأو رسوب كلامو ىلا ءافلخلا بهذ هيلإو ؛ دحلا مامت نم

 | .عامجإلا هيف يعداو « مهريغو

 هنأب ةيفنحلا لدتساو « بيرغتلا بجي ال هنأ ىلإ : ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 لف احاول تبق رهو« صا ىلع دز بتلف ون يآ يف كذب مل
 . ًاخسان نوكي هنأل؛ هب لمعي

 ا ةرثكو « هقرط ةرثكل ؛ روهشم ثيددحلا نأ : هباوجو

 ءوضولا زاوجو « ة ةهقلا نم ءوضولا ضقنك صضقنك « هنودب لب ؛ هلثمب ةيفنحلا تلمع دقو

 ee ا م

 نأ فيسعلا ةصق يف ملسو هلو هيلع هل ىلص يبا سف ا



 تماصلا نب ةدابع ثيدح 1١١7٠0 ىنازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ۔ ۲

 نيبملا وهو « «ماع بيرغتو ةئام دلج هيلع نإ : لاق مث هلل باتكب يضقي

 ظ ظ . ربانملا سوؤر ىلع رمع كلذب بطخو « هللا ا

 ثيدح نأب مهنع باجأ اذه ةيفنحلا باوج فعض ىأر امل يواحطلا نأكو

 يف لاق مث ٠ «اهدلجيلف مكدحأ ةمأ تنز اذإ» : ثيدحب خوسنم بيرغتلا

 نع طقس ةمألا نع طقس اذإو : لاق . بيرغتلا توفي عيبلاو ؛ «اهعبيلف» : 2

 يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال» : ثيدحب دكأتيو : لاق. اهانعم ىف اهنأل ؛ ةرحلا

 . ىهتنا . لاجرلا نع ىفتنا ءاسنلا نع ىفتنا اذإو : لاق . «مرحم

 ؛ فيعض وهو ؛ ًاليلد قبي مل صخ اذإ ماعلا نأ ىلع ينبم هنأل ؛ فعض هيفو
 ناكو « بيرغتلا مكح نم تصصخ مالا : لوقن مث « لوصألا يف فرع امك

 يقبو ةمألا هنم تصخف « دبعلاو ةمألاو ىثنألاو ركذلل همكح يف ًاماع ثيدحلا

 0 ا . مكحلا تحت ًالخخاد اهادع ام

 ا تلق : 7 نم «رحبلا» سا يدهملا 6 امب ةيوداهلا هك

 ملو رمخلا يف رمع يفنلو « ةنس سبحو ةئام دلج يلع لوقل ؛ ؛ دح ال ةب
 . ىهتنا . طقستال دودحلاو ؛ ادحأ اهدعب يفنأ ال : لاق مث« ب

 هلاق ال ديؤم هنإف « مالسلا هيلع يلع مالك امأ لام تعم فما

 رمع يفن اّمأو « هنم عون وهف ؛ بيرغتلا نع ًاضوع سبحلا لعج هنإف ؛ ريهامجلا
 . هداهتجاي ادجأ يفني ال نأ هل رهظ مث « ةبوقعلا يف ة ةدايز ؛ هنم داهتجاف رمخلا ف

 1 . مالسلا هيلع يلع نع ىوريو ؛ صنلاب انزلا يف يفنلاو
 اهيفت يفو ءةروع اهنأل : اولاق ؛ ىّرغت ال ةأرملا نإ : يعازوالاو كلام ناتو. 00

۰۳ 



  تماصلا نب ةدابع ثيدح 1١١١ ىنازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ۔ ۲

ey 
es نأ بيرغتلاب لاق نم طرش دق هنألو ؛ ركذ ام دري ال هنأ 

 دالجلا ةرجأك ؛ لاملا تيب ىف : ليقو « اهتيانجب تبجو ْذِإ ؛ اهنم .

 نأل : اولاق ؛ ىفني ال هنأ ىلإ امهريغو دمحأو كلام بهذ هنإف : قيقرلا امأو

 الإ بقاعي ال نأ ةيضاق عرشلا دعاوقو « هتبرغ ةدم هعفن هعنمل ؛ هكلامل ةبوقع هيفن

 . كولمملا نع جحلاو داهجلا ضرف طقس ةمث نمو ؛ يناجلا

 نهيلعف# : ىلاعت هلوقلو « بيرغتلا ةلدأ مومعل ؛ ىفني : دوادو يروثلا لاقو
 كولمملا قح ىف فصنيو « [؟0 : ءاسنلا] 4باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن

 | . ةيآلا مومعل

 فبرغو . ةا لا رصقلا ةفاسم اهلقأ : اولاقف « بيرغتلا ةفاسم امأو

 ‹ هل نطو ال ًابيرغ ناك نمو ؛ رصم ىلإ نامثع برغو « ماشلا ىلإ ةنيدملا نم رمع

 . ةيصعملا اهيف عقاو يتلا دلبلا ريغ ىلإ بّرغ
 يف أطو دق نم : بيثلاب دارملا ؛ «بيثلاب بيثلا» : هلوق يف : ةيناثلا ةلأسملا

 ملسملا هيف يوتسي مكحلا اذهو « هلثم ةأرملاو « لقاع غلاب رح وهو « حيحص حاكن

 عمجي هنأ دافأ هنإف ؛ «مجرلاو ةئام دلج» : هلوق هل لد ام وه مكحلاو « رفاكلاو

 دلج هنأ : يراخبلا هجرخأ امك « يلع لوق وهو « مجرلاو دلجلا نيب بيشلل
 « هللا باتكب اهتدلج : لاقو « ةعمجلا موي اهمجرو « سيمخلا موي ةَحارش

 انه دا يلعل ليق : يبعشلا لاق . الك هللا لوسر ةّنسب اهتمجرو

 . ركذ ام باجأف

۰٤ 



 تماصلا نب ةدابع ثيدح 1١١١٠  يىنازلا دح باب - ٠ ١ دودحلا بناتك ٠ ١١

 بهذم وهو . رذنملا نباو دوادو قاحسإو دمحأ اذه ىلإ بهذو : يمزاحلا لاق

 . ةيوداهلا

 ةدابع ثيدحو : اولاق ؛ مجرلاو دلجلا نيب عمجي ال هنأ ىلإ : مهريغ بهذو

 ؛ مهدلج هنأ وري ملو « مهمجر غي هنإف ؛ ةيدوهيلاو ةيدماغلاو زعام ةصقب خوسنم
 ؛ بيثلا نع طقاس « ركبلا ىلع تباث دلجلا نأ ىلع ةنسلا تلدف : يعفاشلا لاق

 . مدقتم ةدابع ثيدحو : اولاق

  اهرخأت ريدقت ىلع  هعم ركذ نمو «زعام ةصق يف سيل هنأب بيجأو
 . هحوضول ؛ هتياور كرت نوكي نأ لامتحال ؛ موجرملا نع دلجلا طوقسب حيرصت

 00 0 . لصألا هنوكلو

 يبنلا نأب ؛ ةرمعلا باجيإ يف ضروع نيح « اذه ريظنب يعفاشلا جتحا دقو
 توكسلا نأب باجأف ؛ ةرمعلا ركذي ملو « هيبأ نع جحي نأ هلأس نم رمأ غي

 ش 0 ظ . هطوقس ىلع لدي ال كلذ نع

 ‹ عقو ول هِي مهمجر نيذلا ةسمخلا نم ركذ نم دلج نإ : لاقي دق هنأ الإ

 نم دخأ هيوري ال هنأ دعبي « نينمؤمل فئاوط نم امهباذع رضحي نم ةرثك عم

 ليلد « اهظافلأ فالتخاو « اهعونت عم تاياورلا نم ةياور يف هتابثإ مدعف ؛ رضح

 داهتجا هنأ رهاظ ىلع لعفو ؛ هبوجو مدعب نظلا هعم ىوقيف « دلجلا عقي مل هنأ
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنسب اهتمجرو « هللا باتکب اهتدلج : هلوقل ؛ هنم

 هنأب لوقلا متي الف ؛ نيليلدلا نيب عمجلاب هداهتجاب لمع هنأ رهاظ هنإف ؛ ملسو
dhl 0 م هم 

 : هللا لوسر ةنسب : هلوق ىف ناك نإو « فيقوت . فيقوت هنأب رعشي ام« ف

١ 



 ١١ دودحلا باتك | ١ ينازلا دح باب ١ -_ يبأ ثيدح هريرة 

 مث ؛ بيفلا دلج تابثإ ىلع ةدابع ثيدح ةلالد ةوق ىفخخي الو : تلق.

 مکا يف فقوتأ اتاق« همجر نم دلجي مل ف هنأ وه ىفضي الو همر
 ةوقب «رافغلا ةحنم» يف تمزج دق تنكو ؛ نيحتافلا ريخ وهو هللا حتفي ىح

 . انه فقوتلا يل لصح مث« مجرلاو دلجلا نيب عمجاب لوقلا

 ا نم لج ر یتا : : لاق هنع ىلاعت هللا يض ر ةريره يبأ نعو 1١

 ؛ تينز ينإ ! هللا لوسر اي : لاقف هادانف ء دجسملا يف وهو « هِي هللا لوسر

 ضرعأف ! تينز ينإ ! هللا لوسر اي : لاقف ههجو ءاقلت ىحنتف « ُهْنع َضَرْعَأ
 ‹ تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش املف ؛ تارم عبرأ هيلع كلذ ىنث ىّتح ؛ ُهنع

 ءال : لاق  «؟ٌنونُج كبأ» : لاقف مّلسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر هاعد

 يا سو عسا لاق « «؟؟تنصحأ لهف» : لاق

 . هيلع قفتم . «هومجراف هب اوبهذا»

 اسيا و ىنأ لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 ضرعأف ! ت تينز ينإ ! هللا لوسر اي : لاقف هادانف « دجسملا يف وهو < قالو هللا

 ةيحانلا ىلإ اهيف ناك يتلا ةيحانلا نم لقتنا : يأ : (ههجو ءاقلت ىحنتف « هنع

 ىّتح ؛ هنع ضرعأف « تينز ينإ ! هللا لوسر اي : لاقف) ههجو اهب لبقتسي يتلا

 لوسر هاعد « تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش املف ؛ تارم عبرأ هيلع كلذ ىنث

 لهف» : لاق ءال : لاق « «؟نونج كبأ» : هب رجلا

 ( معن : : لاق) تجّوزت : يأ ؛ ةلمهم داصف ةلمهم ءاحف ةزمهلا حتفب , :(«؟تنصحأ

 : يا ولدنا ب ةنومسراف هب يقلل + لاو لاو هيلع لا اع بلا لاف

٠ 



 ةريره يبأ ثيدح ١ ينازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ١

 ١ لئاسم ىلع لمتشا ثيدحلا : ْ

  0ءاملعلا فلتخاف ؛ ت تارم عبرأ رارقإ هنم عقو هنأ : ىلوألا  Drرارکت ط

 . ؟ال وأ .ًاعبرأ 0 رارقإلا

 ىلإ نوزخآو دوادو يعفاشلاو كلامو نيستا و مهو هرکذ انمدق نم هذ

 ؛ ريراقألا رئاس يف هطارتشا مدع لصألا نأب نيلدتسم « راركتلا طارتشا مدع

 نإف» : سينأل لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأبو « ةقرسلاو لتقلاك
 هركذل ؛ اربتعم اطرش ناك ولف ؛ فارتعالا راركت هل ركذي ملو « «اهمجراف تفرتعا

 . ةجاحلا تقو نع رخؤي ال نايبلا ماقم يف هنأل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نيلدتسم « تارم عبرأ انزلاب رارقإلا يف طرتشي هنأ ىلإ : ريهامجلا بهذو
 0 0 . اذه زعام ثيدحب

 ددع يف تاياورلا هيف تبرطضا اذه زعام ثيدح نأب مهنع بيجأو

 . ملسم دنع ةرمس نب رباج ثيدح يف هلثمو « تارم عبرأ اهيف ءاجف « تارارقإلا

 ها ل را ًاثالث وأ « نيترم ًاضيأ ملسم دنع ىرخأ قيرط يف عقوو
 ٠ تارم ثالث انزلاب فرتعاف : ىرخأ قيرط يف ًاضيأ

 دق : تاياورلا ضعب يف ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقو
 امو « ربتعم ريغ موهفملاف « هنم عقو امل ةياكح ؛ «تارم عبرأ كسفن ىلع تدهش

 هلآو هيلع هللا ىلص لأس كلذلو ؛ نيبتلاو تابشتسالا يف ةدايز الإ « كلذ ناك

 لعجو « هتحئار مشي نم رمأو « «؟رمخ براش وه وأ , نونج هب له» : ملسو
 يتلا ةهبشلا لجأل ؛ كلذ لك  ةديدع ظافلأب يتأيس امك  انزلا نع هرسفتسي

¥ 



 ةريره يبأ ثيدح _- ١1 ينازلا دح باب ١ دودحلا باتک ۲

 ملعف ؟ازعام تددر امك ينّدرت نأ ديرتأ : ةينهجلا تلاق اهنألو « هرمأ يف تضرع

 . رارقإلا يف طرشب سيل ديدرتلا نأ

 نم هنم لعف اذهف ؛ تارم عبرأ َرقأ هنأو « بارطضا ال هنأ انملس ولف ؛ دعبو 0

 نم هلعف لب ؛ هرارقإ راركتل هبلط الو « ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هرمأ ريغ

 . هتيطرش ىلع ال « هزاوج ىلع ليلد هيلع هريرقتو . هسفن ءاقلت

 ‹ ةعبرأ انزلا ىلع ةداهشلا ىف ربتعا دق هنأ ىلع « سايقلاب روهمجلا لدتساو

 هب رارقإلاو ‹ نالدع لاما يف ربتعا دق هنأل ؛ نالطبلا حضاو لالدتسا هنأب درو

 . اقافتا ؛ ةدحاو ةرم يفكي

 لاصفتسالا مامإلا ىلع بجي هنأ ىلع ثيدحلا ظافلأ تلد : ةيناثلا ةلأسملا

 ةريثك ظافلأ ثيدحلا اذه ىف يور دق هنإف ؛ ّدحلا اهعم بجي ىتلا رومألا نع

 اق هنأو ءال : لاق «؟ًارمخ تبرشأ» : لاق هنأ ةديرب ثيدح ىفف ؛ هيلع ةلاد

 وأ « تلبق كلعل» سابع نبا ثيدح ىفو «أحير هيف دجي ملف ههكنتسي لجر

 «؟اهترشاب لهف» : لاق « معن : لاق «؟اهتعجاض له» : ةياور يفو « «! تزمغ

 سابع نبا ثيدح ىفو « معن : لاق «؟اهتعماج له» : لاق« معن: لاق

 : لاق  «؟اهتكنأ» ةريره ىبأ ثيدح ىفو « يراخبلا هاور < ىنكي ال «؟اهتكنأ»

 بيغي امك : لاق « معن : لاق  «؟اهنم كلذ يف كنم كلذ لخد» : لاق ء معن

 ‹ «؟انّرلا ام يردت» : لاق معن : لاق ‹ «؟رئبلا يف ذ ءاشرلاو « ةلحكملا يف ُدَورملا

 ديرت امف» : لاق « ًالالح هتأرما نم لجرلا ينأي ام ًامارح اهنم ت تيتأ ؛ معن : لاق

 . مجرف هب رمأف « ينرهطت : لاق كسل

۱۰۸ 



 ةريره يبأ ثيدح _- ١ ينازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ١

 ام نيقلت بدني هنأو « نيبتلاو لاصفتسالا بجي هنأ ىلع ركذ ام عيمج لدف

 . ةعقاوملا ريغ لمتحي ال يذلا حيرصلا ظفللا نم هيف دب ال رارقإلا نأو « دحلا طقسي

 يبأ نع كلام هجرخأ امك ءّرقملا نيقلت ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو .
 ؟تهركتسا : ىلع اهل لاق هنإف ؛ ةحارش ةصق ىف مالّسلا هيلع ىلع نعو ءادردلا

 ال هنأ ةيكلاملا دنعو ؛ ثيدحلا . . . ؟كمون يف كاتأ الجر لعلف : لاق « ال : تلاق

 920 . تامرحلا كاهتناب رهتشا نم نقلي
 هيفو ؛ ناركسلا رارقإ حصي ال هنأ ىلع ليلد « «؟ارمخ تبرشأ» : هلوق يفو

 00 . فالخ

 دنع ةديرب ثيدح ىف نأل ؛ همجر دنع لجرلل رفحي هنأ ىلع ليلد هيفو

 « ةراجحلا هتقلذأ ال اهنأ : يراخبلا دنع ثيدحلا يفو « ةريفح هل رفحف : ملسم

 هنأ : دواد وبأ جرخأو « تام ىتح : ةياور يف داز « هانمجرف ةّرحلاب هانكردأف بره

 | م! ئا یار الدو 5 رو ربخأ نرخ يقرر ادو الو اغا اسلا

 . «! هيلع هللا بوتيف بوتي هلعل ؛ هومتكرت» : ةياور يفو

 ؛رارقإلا نع قل عوجر حصي هنأ دمحأو يعفاشلاو ةيوداهلا اذه نم ذخأو

 . عجري هلعل كرت « بره اذإف

 هريهطت بلطي ًابئات الإ ءاج ام هنأل ؛ لاكشإ « «! بوتي هلعل» : للك هلوق يفو

 ' ةصق ىف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ دواد وبأ جرحخأ دقو . بنذلا نم

 2  .«اهيف سمغني ةنجلا راهنأ يفل نآلا هنإ ء هديب يسفن يذلاو» : زعام

 ىلاعت هللا نيبو هنيب بوتيو هرارقإ نع عجري هلعل : دارملا نأب باجي هلعلو

۱۰۹ 



 سابع نبا ثيدح ١١ ينازلا دح باب ١- دودحلا باتك 1١70

 ٠ هسفن هباذكإ نع بوتي : دارملا وأ « هل رفغيف .

  : Eال هنأو « مجرلا رضحي مل غلو هنأ لدي « هومجرف هب رمأف

 اذه ىلإو ؛رارقإلاب دحلا هيلع تبث نميف « مامإلا مجري نم لّوأ نوكي نأ بجي

 يداهلاو يعفاشلا بهذ .

 ىلع نع يقهيببا جرخأ ام لمُحُي 5 ؛ بذثلا ىلع كلذ لمح ىلؤألاو

 مامإلاف ؛ فارتعا ناك وأ « اهدلو اهيلع ىَعَب ةأرما امّيأ : لاق هنأ : مالّسملا هيلع

 مجري نم لّوأ دوهشلاف « ةنيبلاب تبث مث نإف ؛ ؛ مجري نم لوا . 

  2-7كلام نب ٌرعام ىتأ امل : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 تزمغ وأ « تلّبق كلعل» : هل لاق غي يبنلا ىلإ ٠ ا ءال : لاق «؟ترظَت وأ

 يراخبلا هاور. هللا لوسر .  ٠

 يبنلا نا الاجر يوماب ىقاط لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 يف . يازف ميملاو ةمجعملا نيغلا حتفب : (تزمغ وأ . تلّبق كلعل» : هل لاق ل

 ثيداحألا ضعب يف زمغلارسف هنأ : «ةياهنلا» n ١ نيعلاب زمرلاك

 بجانا  Eوأ» : تاياورلا ضعب يف درو هنأل ؛ ديلاب سجلا انه دارملا

 (يراخبلا هاور دنا لوسر اي لال“ : لاق « (؟ترَظن وأ) هنع ًاضوع تشل :

  ۰ءاج امك كلذو ؟ازاجم هذه يأ ىلع انزلا ظفل قلطأ وه له ؛ هماهفتسا دارملاو :

 «رظنلا اهانزو ينزت نيعلا» .

 حيرصتلا نم دب ال هنأو « دحلل طقسا نيقلتو « تْيَتَّتلا ىلع ليلد ثيدحلاو

 كلذ ريغ لمتحي ال يذلا حيرصلا ظفللاب انزلا يف .

1۱۰ 



 باطخلا نب رمع ثيدح ١ #١١ ىنازلا دح باب - ١ | 0 دودحلا باتک ٠ ١١

 هللا نإ :لاقف بطخ ُهْن هنأ : هنع هللا يضر باطخلا نب رمح نعود ۴۳

 مجّرلا ةيآ هيلع لزنأ اميف ناكف « باتكلا هيلع لزنأو قحلاب ًادمحم ثعب

 نإ E E اوم

 ا إىل نم ىلع ٹا بانك يف رح جيلا ناو هلل اهزنأ ةضيرف |

 . هيلع قفتم م . فارتعالا وأ « لّبحلا ناك وأ « ةنّيبلا تماق اذإ ء ءاسنلاو لاجّرلا

 ًادمحم ثعب هللا نإ : لاقف بطخ هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمُع نعو)

 اهانيعوو اهانأرق ؛ مجُرلا ةيآ هيلع لزنأ اميف ناكف « باتكلا هيلع لزنأو « قحلاب

 نأ 4 ںامز سانلاب لاط نإ ىشخأف ' ه دعب انمجرو هالك هللا لوسر مجرف ؛ اهانلقعو

 نإو . هللا اهلزنأ ةضيرف كرتب اوُلِضيف ! هللا باتك يف مجّرلا دجن ام : لئاق لوقي

 اذإ « ءاسنلاو لاجّرلا نم َنّصْخُأ اذإ « ىَنَر نم ىلع هللا باتك يف قح مجّرلا ظ

 . (هيلع فم. فارتعالا وأ) ةدحوملاو ةلمهملا حتفب : (لَبحلا ناك وأ « ةنّيبلا تماق

 اذإ ةخيشلاو خيشلا : اهانأرق دقو « فارتعالا وأ : هلوق دعب يليعامسإلا داز

 ا ودا اوا يئس ا نيو ماقبل امهومجراف اينز
 بازحألا ةروس يف تناك

 نبا نع ديعس نب ىيحي نع أطول ثيدحلا اذه يف ةدايزلا هذه جرخأ كلذكو 0

 « ميكح زيزع هللا هللا نم ًالاكن ةتبلأ امهومجراف اينز اذإ : ةدايز ةياور يفو « بينسملا

 اذهو . ٍيديب اهتبتكل « هللا باتك يف رمع داز : سانلا لوقي نأ الول : ةياور يفو

 .. خسنلا ماسقأ نم ًامسق نويلوصألا هدع دقو « مكحلا ءاقب عم ةوالتلا خسن نم مسقلا
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 ةريره يبأ ثيدح 4 ينازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ۔ ۲

 .ديسلا وأ جوزلا نم ةيلاخلا ةأرملا تدجو اذإ اهنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 بهذ هيلإو رمع بهذم وهو ؛ لبحلاب دحلا تبثي تبثي هنأ« ةهبش ركذت ملو « ىلبح

 . هياحصأو كلام

 وأ« ةنيبب الإ دحلا تبشي ال هنأ : ةفينح وبأو ىعفاشلاو ةيوداهلا تلاقو

 ىلع رمع هلاق هنأب نولوألا لدتساو « E طقست دودحلا نأل ؛ فارتعا

 . عامجإلا ةلزنم لزنيف هيلع ركني ملو « ربنملا

 . هتلزنم لزني ام ال « عامجإلا وه ليلدلا نأ ىفخي ال : تلق

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 4

 الو ء دحل ا اهدلجيلف اهانز نيبتف مكدحأ ُهَّمَأ تنز اذإ» : لوقي َمّلسو هلآو هيلع

 ةثلاثلا تنز نإ ! مث . اهيلع برش الو . دحلا اهدلجيلف تنر نإ مث « اهيلع برشي

 . ملسُم ظْفَل اذهو « هيلع قفتم «رَعش نم لّبحب ولو « اهعبيلف اهاَنز َنّيبتف

 اغ نا ل لا لوسر عما لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 تردي الو دحلا اهدلجيلف اهانز نيبتف مك دحأ ةمأ تنر اذإ : لوق لسو هاو

 تنز نإ مث) ىّنعمو أظفل فينعتلا ؛ ةدحومف ءارف ةثلثمف ةيتحت ةانثمب : (اهّيلَع

 ولو « اهعبيلف اهانز نيبتف ةثلاثلا تنز نإ مث , اهيلع بّرثي الو ٠ دحلا اهدلجيلف

 . (ملسم ظفل اذهو « هيلع قفتم . «رعش نم لبحب
 : لئاسم هيف

 نإو ء اهدلج هتمأ انزب ديسلا ملع اذإ هنأ , «اهانز نّيبتف» : هلوق لد : لوألا

 . ءاملعلا ضعب هيلإ بهذو ؛ ةداهش مقت مل
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 ةريره يبأ ثيدح 64 ٠ ينازلا دح باب١ دودحلا باتک

 . رارقإلا وأ ‹ ةداهشلا وهو ؛ ةرحلا قح يف هب نيبتي ا اهانز نيبت اذإ دارملا : ليقو

 . ديسلا دنع ماقت : ةيعفاشلا ضعب لاقو . رثكألا دنع مكاحلا دنع ماقت ةداهشلاو

 هيلإو « اهديس ىلإ ةّمألا دلج ةيالو نأ ىلع ليلد « «اهدلجيلف» : هلوق يفو

 الإو ؛ مامإ نامزلا يف نكي مل اذإ كلذ نأ : ةيوداهلا دنعو « يعفاشلا بهذ

 . ىوقأ لوألاو « هيلإ دودحلاف

 ET ىلاعت هلوق يف فورعملا دحلا دلجلاب دارملاو

 ظ . [٠۲:ءاسنلا] € باذعلا نم تانصحلا

 الو» : يئاسنلا ۳ يف درو ‹ «اهيلع رشي الو» : هلوق : ةيناثلا ةلأسملا

 فينعتلاب ةبوقعلا نيب اهل عمجلا نع يهن وهو « انه ام ىنعمب وهو ؛ «اهفنعي
 . دعبأ دقف « دلجلا نود فينعتلاب عنقي ال هنأ دارملا : لاق نمو « دلجلاو

 : موللاو فينعتلاب رّرعي ال دحلا هيلع ميقأ نم لك نأ هنم ذخؤي : لاطب نبا لاق
 اذإف ؛ فيوختلاو ريذحتلل « مامإلا ىلإ عفري نأ لبق هنم ردص نمب كلذ قيلي امنإو
 بس نع ملسو هلآو هيلع هللا یلص هيهن اذه ديؤيو ؛ هافك « دحلا هيلع ميقأو عفر
 : «مكيخأ ىلع ناطيشلل انوع اونوكت ال» : لاقو رمخلا دح هيلع ميقأ يذلا

 هنم رركت اذإ ينازلا نأ ىلع ليلد « «هرخآ ىلإ . . . تنز نإ مث» : هلوق يفو

 للخت نود نم ارارم ىنز اذإ اًمأو «دحلا هيلع رركت « هيلع دحلا ةماقإ دعب انزلا

 . دحاو دح الإ هيلع بجي مل« .دحلا ةماقإ

 يف فنصملا لاق ؛ دحلا اهيلع ناك هنأ « «اهعبيلف» : هلوق رهاظ نم ذخؤيو

 نأب ملعلل هنع توكسلاو ؛ اهعيبي مث ؛ عيبلا لبق اهدلجي هنأ حجرألا : «حتفلا»
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ينازلا دح باب ١ ( دودحلا باتك 1١

 ترركت دك نأو ‹ ةمألل ديسلا عيب را رهاظ : ةغلاثلا ةلأسملا

 . هباحصأو دواد لوق اذهو ؛ ؛ مرحم ة ةشحافلا هنم

 O N بي سس 2001

 , نظي الئل ؛ انزلا هنم رركت نم ةدعابم ىلع

 . ةثايدلاب فصتا نم ىلع ا 3 دقو ؛ 1 نوکیف ؛ كلذب

 ماع« «مك دحأ ةمأ» : ظفل نأل ؛ ةينازلا قارف بجي ال هنأ ىلع ليلد هيفو

 ذإ ؛ قارفلل ًابجوم انزلا درجم عراشلا لعجي ملو « اهؤطي ال نمو اهكلام اهؤطي نل
 ىلع ؛ ةئلاثلا يف الإ هبجوي مل لب ؛ ةرم لوأ يف اهقارف بجول ًابجوم نأك ول

 ؛ انزلا درجت ال باجيإلا اذهو ؛ هعابتأو دواد هلاق امك ؛ عيبلاب اهقارف بوجوب لوقلا

 يرجيو « ةحيبقلا ةغصلاب فصتيف كلب اضرلا ديبسلاب نظي العل ؛ هريركحل لي

 اهنم رركت نإ لب ؛ e a و مكحلا اذه

 .. تفرع امل ؛ بجو

 ةليسولا نم كلذ ىف الو« ًابيرق انركذ املا ةثلاثلا يف اهعيبب رمؤي امنإو : اولاق

 نم هل فلس الو« بوجولا ىلع مهضعب هلمحو : لاق ءانزلا دالوأ ريشكت ىلإ

 هلام عيب بجي فيكف ٠ ‹ لاملا ةعاضإ ع نع يهنلا تبث دقو « هب لغتشي الف ؛ ةمألا

 . ىهتنا !؟يقحلاب ةريطخ ةميق

 .  بابحتسالاب لئاقلا تأي ملو « بوجولاب لاق نم عم رهاظلا نأ ىفخي الو :تلق 05

 تبثو : انلق « لاما ةعاضإ نع يهنلا تبث دقو : هلوق . باجيإلا مدع ىلع لیلدب
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 ةريره يبأ ثيدح _ ينازلا دح باب ١ ظ mk ا

 0 عيب زاونجا غ عامجإلا عقو دقو ؛ رمألا اذه وهو ؛ :نهنلا 4 كلل ::صصتخنم اته .

 الهاج ناک اذإ كلذكو « هب اع عئابلا ناك اذإ | ريقحلا ءيشلاب نيدفلا ءىشل

 : لاقف « انزلا دالوأ ريثكت ىلإ ةليسولا نم كلذ ىف الو : هلوقو . روهمجلا دنع

 م اهعيب يف سيو ءهل اهكرتب الإ عطقني الإ كلذل عطق اهعيبب رمألا يف سيل

 نم سيل هنأ عم اهعيبب رمألا يف مكحلا هجو يف ليق دقو « هل ةكرات اهريصي
 كلم نم اهجارخإ نأب ملعتو « يرتشملا دنع ىنغتست نأ زاوج < هنأ : انزلا عناوم

 دق هنأل وأ ٠ك كالملا دنع اهلقنت نم ةيشخ ؛ هكرتتف ءانزلا ببسب لوألا ديسلا

 . اهجيوزتب وأ « اهل يرستلاب اهفعي

 الكل 52008 يدل فرعي نأ :أ عئابلا ىلع بجي له : ةعبارلا ةلأسملا

 يبو رمأ اذلو ؛ بيع انزلا نإف ا سيلا اننج نبك هلوق تحت لخدي

 . ةميقلا

 hw هرمأ دق عراشلا نال داش بمال الب
 رجافلا بوتي دقف؛ لابقتسالا يف هتزب ًامولغم سيل بيعلا اذه مث. ,اهبيع

 اذهلو ؛ عقاولا ريغك هرّيص دق « دحلا اهيلع ميقأو اهنم عقو دق هنوكو ؛رابلا رجفيو
 ركذ هل بدني لهو فينعتلا نم نوكي دق اهبيع نايبو « اهل فينعتلا نع ىهن

 . ةحصانملا مومع تحت لخديو بدني هلعلف ؟اهعيب ببس

 مالا ىلع دحلا ةماقإ ىلع ليلد « ثيدحلا قالطإ يف : ةسماخلا ةلأسملا

 ةشحافب نيتأ نإف نصحأ اذإف» : ىلاعت هلوق يفو ؛ ال وأ « ا ؛ًاقلطم

 ةيطرش ىلع ليلد :۲١[ ءاسنلا] (باذعلا نم تانصحلا ىلع ام فصن نهيلعف
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 ىلع ثيدح _ ٥ ينازلا دح باب ١ دودحلا باتك ١

 نأو « ءامإلا نم ةنصحملا دلج يف فيصنتلل طرش هنأ لمتحي نكلو ؛ ناصحإلا

 . ةيآلا يف دييقتلا ةدئاف نوكيف ؛ فصنتي ال ذإ ؛ مجرلا ال دلجلا فصن اهيلع

 ع ا ا

 ةنييع نبا هاور . نصحي مل نمو « نهنم نصحأ نم ؛ دحلا مكئاقرأ ىلع اوميقأ

 را يس جر SE نحو

 ؛ نصحأ نم الإ ءامإلاو ديبعلا نم دحي ال هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذو
 : يتآلا ثيدحلا قالطإ روهمجلا مالك ديؤي هنكلو « سابع نبا بهذم وهو

 اوميقأ» : خلك هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نعو - ٥

 . فوقوم «ملسم» يف وهو ؛ دؤاد وبأ هاور . «مكئامي تكلم ام ىلع دودحلا

 ىلع دودحلا اوميقأ» : : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ىلع نعو)

 يلع ىلع : (فوقوم «ملسم» يف ذ وهو « دواد وبأ هاور . «ٌمكاأ تكلم ام

 . ًاعوفرم يقهيبلا هجرخأو هنع هللا يضر
 !امهيلع هكردتساو « نيخيشلا دحأ هركذي مل هنأ نظف مكاحلا لفغ دقو

 . . هعفر مكاحلا دنع تبث دقو « هعفري مل ملسم نوكل هكردتسا هنأ نكمي : تلق

 ىلع دحلا كالملا ةماقإ نم ؛ لوألا ثيدحلا هيلع لد ام ىلع لد ثيدحلاو

 دحلا ةماقإ ىلع لدو « لوألا نم معأ وهف ؛ مهثانإو مهروكذ معي اذه نأ الإ « كيلامملا
 . ىثنأ وأ « ناك ًاركذ ؛ كلاملا ىلإ هتماقإ نأ ىلعو « ال وأ « اونصحأ ؛ ًاقلطم مهيلع

 لاقو « اهديس ىلإ اهدح نإ : نولوقي روهمجلااف ؛ ةجوزملا ةمألا ىف فلتخاو

 . ديسلا ىلإ اهُرْمأَف . اهكلامل ًادبع اهجوز نوكي نأ الإ مامإلا ىلإ اهدح : كلام
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 ىلع ثيدح ۔ ٥ ىنازلا دح ناب د١ دودحلا باتك ١ ظ

 ٠ مزح نبا لاق ؛ اهريغ الو « ةيحالص طرش ديسلا يف طرتشي ال هنأ هرهاظو :

 هطيلصت و اا لاق ؛ ًارفاك نوكي نأ الإ ديسلا هميقي ظ |

 كلذل ةافانم هكيلام ىلع دحلا ةماقإ ىلع .

 كلذ يف فلاخ دقو ؛ برشلاو ةقرسلا دح ةماقإ ديسلل نأ ثيدحلا رهاظ مث

 ظ . ضهان ليلد الب ةعامج

 دي عطق رمع نبا نأ : عفان نع بويأ نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأ دقو
 . يلاولا ىلإ امهعفري نأ ريغ نم ؛ ىنز هل ًادبع دلجو « قرس هل مالغ

 قرس ركب نبأ 5 هللا دبع و ًادبع نأ : هدنسب« أطوملا» يف كلام جرخأو

 . هدي تعطقف ةشئاع هب ترمأف « فرتعاو

 نأ : ىلع نب دمحم نب نيسحلا ىلإ امهدنسب قازرلا دبعو يعفاشلا جرخأو
 هاورو « تنز اهل ةيراج تدح ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر تنب ةمطاف

 ا و ا رانيد نب ورمع نع جيرج نبا نع بهو نبا
 ظ ٠ . تنز اذإ نيسمخ اهتديلو دلجت تناك

 ظ مامإ دجوي ال نأ الإ مامإلا الإ هيلع دحلا ميقي ال هنأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 ..ديسلا هماقأ

 دقو هل نذأ نم وأ« مامإلا الإ ًاقلطم دودحلا ميقي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو .

 هللا دبع وبأ ناك : لاق راسي نب ملسم قيرط نم هجرخأ أب يواحطلا لدتسا

 . ناطلسلا ىلإ ةعمجلاو ءيفلاو دودحلاو ةاكزلا : لوقي ةباحصلا نم لجر
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 ١ دودحلا باتك ١ دح باب الزاني  ١١75 نيصح نب نارمع ثیدح -

 « مزح نبا هبقعت دقو ؛ ةباحصلا نم ًافلاخم هل ملعن الو : يواحطلا لاق 0

 نع يور ام تعمس ذقو  ةباحتسملا نم ًاسفن رشم افا هفلاخ لب: لاقف
 . يواحطلا ىلع أدر هب ىفكو « ةباحصلا

 نب نمحرلا دبع نع : و يملا برنت اة
 يف مهدئالو نم ةديلولا نوبرضي مهو راصنألا اياقب تكردأ : لاق ىليل يبأ
 دحي ةزرب وبأو « هب رمأي عيب ناكو : يعفاشلا لاق . تنز اذإ « مهسلاجم

 ش . هتديلو
0 

 تا ی ان انا“ هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو _ ٣

 همقأف ًادح تّبصأ ! هللا يبن اي: تلاقف ءانزلا نم ىلْبُح يهو قو يبنلا

 ؛ اهيلإ نسحأ» : لاقف اهيو َملسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر اعدف « يلع

 اهب رمأ مث ‹ اهبايث اهّيلَع تكشف « . اهب رمأف « َلَعَفَف « اهب ينتن :تاف « تعض اذإف

 ؟ْتَنَز دقو « هللا يبن اي اهيلع يّلَصأ : رُخ لاقف « اهيلع یلص مث« تمجُرف

 لهو « مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس نيب تمس ول ةبؤت تبات قل» : لاقف

 . ملسم هاور . «!؟هل اهسفنب تداج ْنأ نم لضفأ تالجو

 يسه: (ةنيهج نم ةأرما نأ : هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو)
 ! هللا يبن اي : تلاقف ءانزلا نم یلْبُح يهو لَك يبنلا تتأ) ةيدماغلاب ةفورعملا

 اهّيلو مسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر اعدف « يلع همقأف ًادح تْبصأ

 تكشف ٠ . اهب رمأف « َلَعَفَف « «اهب ين ىنتئاف « تعضَو اذإف ؛ اهيلإ نسحأ» : لاقف

 مث) اهبايث هيلع : ةياور يف دروو . تدش : يأ ؛ لوهجملل ىنبم : (اهّيايث اهيل
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 ١ باتك الحدود  ١ دح باب الزاني  ١١6 نيصح نب نارمع ثيدح .

 دقو , هللا يبن اي اهيلع يلصتأ : رمع لاقف  اهيلع ىلص مث« ت جرف اهبرمأأ
j؛ مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات دقل» : : لاقف ؟تن  

 . (ملسم هاور . ۲ اهضب نداج ن نس لضنأ تدجو له

 و اذإف» : هلوق رهاظ
0" 

 دل دق هنأ الإ« عض ذولا تتأو اعننلو تمطف نأ دعب تمجر < اهنأ مدا ةياور يف تبث

 . . راصتخاو ّيط باتكلا ار يق« زیخا هدي يفو « هب

 امهرهاظ ا حص يف امهو  نيتياورلا ركذ دعب يوونل لاق

 «زبخلا هلكأو هماطف دعب ناك اهمجر نأ يف ةحيرص ةيناثلا نإف ؛ فالتخالا

 قفو ىلع اهلمحو ىلوألا ليوأت بجيف ؛ ةدالولا بيقع اهمجر هنأ ىلوألاو
eىلإ : لاقف راصنألا نم لجر ماق : ىلوألا ةياورلا يف هلوق  

 E هامسو ؛ هتيبرتو هتيافك هعاضرب 1 مكمل دعب هلاق اغإ « هعاضر

 ر ناب ىهتنا « ًازاجم

 اهبايث لش اأو« هيف مالكلا مدقتو « مجرلا بوجو ىلع د ثيدحلاو

 .. ةراجحلا سم نم اهبارطضا دنع فشكُ ال نأ لجألف ؛ اهيلع

 وس يس يسال ةأرملا نأ ءاملعلا قفتاو

 ْ . امهنيب مامإلا يخ ؛ : ليقو ؛ًادعاق

 نإ « هسفنب أولا ىلع یلص ملسو هكا هيلع هللا یلص هنأ لیلد ثيدحلا يفو ظ

 داصلا مضب اهنإ : يربطلا لاق هنأ الإ « مولعملل ءانبلاب ىلّصف « ةياورلا تحص

 يبأل ةياور يفو « دواد يبأو ةبيش يبأ نبا ةياور يف وه تن لاق ؛ ماللا رسكو ظ

 * اهم

 ا

۱۱۹ 

 اق رلا ع عقو هنآ« « «لعفف اهب ينتئاف « تع



 رباج ثيدح 107 ينازلا دح باب ١ دودحلا باتك ۔ ۲

 .. ماللا حتفو داصلا حتفب ملسمل ةاورلا رثكأ نكلو ؛ اولصي نأ مهرمأف : دواد

 ةالصلا رشاب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ !؟اهيلع يلصت : رمع لوق رهاظو

 نأب ٌرمأ « ىّلَص : ْنم دارملا نأب لوقلاو . ملسمل رثكألا ةياور ديؤي وهف ؛ هسفنب
 ؛ رهاظلا فالخ ءرمآلا هنوكل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هيلإ دنسأ هنأو « ىلصي

 . ةقيقحلا لصألا نإف

 وأ . اهيلع ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر یلص دقف ؛ ريدقت لك ىلعو

 صخت نأ الإ« صنلا مداصي موجرملا ىلع ةالصلا ةهاركب لوقلاف ؛ ةالصلاب رمأ

 يف فالخلا ىلع لزني اذهف ؛ بتي مل هنأ زاوجل ؛ رارقإلا ريغب مجر نمب ةهاركلا

 ةالصلا نع عناملا عم ليلد الو « مهيلع ىلصي هنأ روهمجلاف ؛ قاسفلا ىلع ةالصلا

 دنع نيلوقلا حصأ وهو ؛ حلا طقست ال ةبوتلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 هنإف ؛ هيلع ةردقلا لبق سات اذإ ىراحلا دح ىف فالخلاو ؛ روهمجلاو ةيعفاشلا

 اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ# : لافت رکا دنع ةبوتلاب طقسي

 ظ . [54 : ةدئاملا] ٭ مهيلع

 ىلض ىلا مجر : لاق اًمهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو ٧۷“

 هاور . ةأرماو دوهيلا نم الجرو ملأ نم الجر مّلسو لاو داع ئلامت هللا

 . رمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يف نيّيدوهيلا مجر ةّصقو « ملسم

 هللا ىلص يبنلا مجر :لاق اًمهنع هللا يضر هللإ دبع نب رباج نعو)

 نم الجرو) كلام نب زعام ديري : (ملسأ نم الجر ملسو هلآو هيلع ىلاعت

۱۲۰ 



 رباج ثيدح 7 ينازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ١

 يف نييدوهيلا مجر ةصقو « ملسم هاور) ةينهجلا ديري : (ةأرماو دوهيلا
 ا .o : (رمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا»

 ظ 0 . امدقتف « ةينهجلاو زعام ثيدح امأ

 . روهمجلا لوق وهو ؛ ىنز اذإ «رفاكلا ىلع دحلا ةماقإ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ناصحإلل طرش هنأو « مالسإلا طارتشا ىلإ ةيفنحلا مظعمو ةيكلاملا بهذو
 دمحأو يعفاشلا نأب هلوق درو « هيلع قافتالا ٌربلا دبع نبا لقنو « مجرلل بجوملا
 دق اناك اينز نيذللا نييدوهيلا نأب حيرصتلا عوقو امهليلدو « كلذ ناطرتشي ال

 هيلع هللا ىلص هنأب « اذه  ثيدحلا نع مالسإلا طرتشا نم باجأ دقو

 امنإو  ءيش يف مالسإلا مكح نم سيلو « ةاروتلا مكحب امهمجر امنإ ملسو هلآو
 ىلع مجرلا ةاروتلا يف نإف ؛ يي

 . هريغ ىلعو نصح ا
 ‹ هعرش ىف هاري ال امب امهيلع ةجحلا ةماقإل ؛ امهمجر امنإ : يبرعلا نبا لاق

 ىعدتسا ةمث نمو « [44.: ةدئاملا] # هللا لزنأ امب مهنيب مکحا نأو# : هلوق عم

 ظ ظ . مهنم ةجحلا امهيلع موقتل ؛ امهدوهش

 اغإو « هللا ۳ امب مهنيب مكحا نآو لاق ىلاعت هللا نأب يباطخلا هدرو .

 هومتك ام ىلع مههبنف ؛ ةياورلا هيلع تلد امك « هدنع مكحلا نيلئاس موقلا هءاج

 ال هنأل ؛ كلذل ًافلاخم هدنع مالسإلا مكح نوكي نأ زئاج الو « ةاروتلا مكح نم

 . ىهتنا « خسانلاب مكح اإ هنأ ىلع لدف « خوسنملاب مكحلا زوجي

۲1 



 دعس نب ديعس ثيدح ١776 ينازلا دح باب - ١ دودحلا باتك ١١

 مدع ىلع ينبم لوألا لوقلاو « نيرمألل ةصقلا لامتحا ىفخي الو : تلق
 هيفو ؛ هزاوج ىلع ينبم يناثلاو « ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش ةحص

 . فورعم فالخ

 عرف ناصحإلا توبث نأل ؛ باتكلا لهأ ةحكنأ ةحص ىلع ةصقلا تلد دقو -

 . ليق اذك ؛ عئارشلا عورفب نوبطاخم رافكلا نأو « هتحص توبث نع

 ىلص مكح هنأ ىلع هفقوتل ؛ رظن هيفف « عئارشلا عورفب باطخلا امأ : تلق

 . نيلامتحا دحأ ىلع « ةاروتلا يف ام ال هعرشب ملسو هلآو هيلع هللا

 نيب ناك : لاق اًمهنع هللا ئىضر ةدابع نب دعس نب ديعس نعو

 هللا لوسرل دعس كلذ ركذف ‹ مهئامإ نم ةمأب ثُبَخَف « فيعض لجْيَوُر انتايبأ

 : لاق ‹ كلذ نم فعضأ ُهَّنِإ ! هللا لوسر اي : اولاقف « «ةلح هوبرضا» : لاقف هي

 ةاور . اولعفف , «ةدحاو ةبرض هوبرضا مث« خارمش ةئام هيف ًالاكثع اوذُخ»

 . هلاسرإو هلو يف فلتخا نكل « نسح هدانسإو « هجام نباو يئاسنلاو دمحأ

 لاق « يراصنأ وه : (امهنع هللا يضر ةدابع نب دعس نب ديعس نعو)
 : لاق) نميلا ىلع بلاط يبأ نب ىلعل ًايلاو ناك « ةحيحص هتبحص : يدقاولا

 : (ثبخف « فيعض) لجر ريغصت : (لجيور) تيب عمج : (انتايبأ نيب ناك
 ذعس كلذ رك ذف ‹ مهئامإ نم ةمأب) رجف : يأ ؛ ةثلثمف ةدحومف ةمجعملا ءاخلاب

 نم فعضأ هنإ ! هللا لوسر اي : اولاقف , «هدح هوبرضا» : لاقف ل هللا لوسرل

 ةنزب 3 ةمجعم ءاخ هرخآ 34 ءارو هلوأ ةمحجعللا نيشلاب : (خارمش ةئام هيف)

۱۲۲ 



Al دعس نب ذديعس ثيدح ۔ ۸ ىنازلا لحس باب - ٠ ١ سم ٠ 

  ةدحاو ةبرض هوبرضا مث) لاكشعلا لصأ يف ا

 ا ولا م بيب بس دمحأ هاور . اولعفف
 .. ("هلاسرإو هلصو ٠

 رك فيس اسوا دوق يقهيبلا لاق
 دعس نب ديعس نع ةمامأ يبأ ثيدح نم هجام نباو دمحأ هجرخأو « السرم

 لب ؛ ا ااا ةرم ريغ كل انفلسأ دقو « ًالوصوم ةدابع نبا

 . ةلوبقم ةقث نم ةدايز ًالوصوم هتياور

 دلو ا ناعما نع رك ىلا بكا نصخلا : لاكثعلاب انه دارملاو
 : ًاخارمش : ىمسي ناصغألا كلت نم دحاو لكو « بنعلل دوقنغلاك لخنلل

 ةماقإ قيطي الو « هوحنو ضرملا افيعض ناك نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 وو ابا یی اج بإب ريل بتاع یوا

 ظ . ةوحنو لوكثعلا لثم « برضلل

 ؛ يرامشلا عيمج دودحلا رشابب نأ دب الو : اولاق ؛ ريهامجللا بهذ اذه ىلإو
 . دحلا نم دوصقم ا عقيل

 هللا قلخخي مل هنإف ؛ قيام أ هيلنيبصير تقام مل ذود كوع 5
 « طق ةئام مامت ىلإ ةرشتنم ًاضرع رخآلا بنج ىلإ د ليكاتع
 لاوز ىجري ضيرملا ناك نإف ؛ اهنم دوع کاو عنتمي راشتنالا مدع عمو

 و ريا ی دم م

 . (۳۲۹۸) «ةحيحصلا» 0( 0 0 7 0

١ 77 



 سابع نبا ثيدح 208 ينازلا دح باب ۔ ۱ دودحلا باتك ۔ ۲

 نم» : لاق غي يبتلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو 1١4

 عقو هومت دجو نّمو « هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف ‹ طول موق لمع لّمعي هومت دجو

 ‹ نوقْثَوُم هلاجرو « ةعبزألاو دمحأ هاور . «ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ء ةميهب ىلع

 . افالتخا هيف نأ الإ

 لاق غي يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 ىلع عقو هومت دجو نّمو « هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف ء طول موق لمع لّمْعي

 الإ نوقُثَوُم هلاجرو « ةعنرالاَو دمحأ هاور . «ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ‹ ةميهب

 نمو» : هلوق ىف ال هعيمج ثيدحلا ىف فالتخالا نأ هرهاظ : (افالتخا هيف نأ

 وهو « ًاقرفم سابع نبا نع يور دق ثيدحلا نأ كلذو ؛ طقف خلإ « «هومتدجو

 . نيرمألا نم دحاو لك توبث يف فلتخم
 ری ا ا اا جرخأ دق هنإف : لوألا مكحلا امأ

 جرخأو « مجري : لاق « ةيطوللا ىلع دجوي ركبلا يف « سابع نبا نع دهاجمو
 . ةراجحلاب عبتي مث « ًاسكنم هب ىمريف ةيرقلا يف ءانب ىلعأ رظني : لاق هنأ هنع

 : سابع نبا نع ٌرذ يبأ نع « ةلدهب نب مصاع نع جرخأ هنإف : يناثلا امأو

 ظ . هيلع دح ال : لاق ؟ةميهبلا يتأي يذلا نع لشس هنأ

 ىلص هللا لوسر نع امهيف ةنس هدنع سيل هنأ ىلع لد هنع فالتخالا اذهف

 دايو كيرلا يوب اي راع راس يمل

 . ًافالتخا هيف نإ

 : ناتلأسم هيف ثيدحلاو

۲٤ 



 سابع نبا ثيدح ١4 ينازلا دح باب - ٠ ١ دودحلا باتك ۔ ۲

 يفو «ةرمجك بكرا هنآ بير الو « طول موق لمع لمع نممف : ىلوألا ٠
 ظ : لاوقأ اهمكح

 ؛ مرحم جرف يف مرحم جاليإ عماجب « هيلع ًاسايق ؛ ين :ازلا دح دحي هنأ : لوألا -

 .٠ يعفاشلا عجر هيلإو : فلخلاو فلسلا نم ةعامجو ةيوداهلا لوق اذهو

 الإ « ملسملا مد ةحابإ ىلع ضهتني الف ؛ ًالاقم هيف نأب ثيدحلا نع اورذتعاو

 ليلد ال ء انزلاب طاوللا قاحلإل ؛ ةلع اودع يتلا تالا هذه نأ ىفخي ال هنأ

Ian 

 يعفاشلا ىلوق ميدقو رصانلل وهو « روكذملا .

 . ًاعامجإ ناكف « یز لتقلا يف اولوقي نأ ءاهقفلا ةقيرط نأكو

eاو اور ينآ نب  

 59 ًاظفل هليلد حوضو عم اذه 2 بهاذلا ةلق نم «رانملا» يف بجعتو

 . ًادنس هب لمعي دح ىلإ

 لوسر باحصأ يأر عمتجا هنأ : يقهيبلا جرخأف ؛رانلا قرحي هنأ : ثلاثلا

 يفو ‹ ةصق هيفو « هب لوعفملاو لعافلا قيرحت ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 . لاسرإ هدانسإ

 قيدصلا ركب وبأ : ءافلخلا نم م ةعبرأ رانا ةيطوللا قرح : يرذنملا ظفاحلا لاقو

 . . كلملا دبع نب ماشهو ريبزلا نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو

° 



 سابع نبا ثيدح ١8 ينازلا دح باب ١ > دودحلا باتك ١

 هاور  ةراجحلاب عبتي مث « ًاسكنم ةيرقلا يف ءانب ىلعأ نم هب ىمري هنأ : عبارلا

 ٠ امهنع هللا يضر سابع نبا نع مدقتو . هنع هللا يضر يلع نع يقهيبلا

 نم دح نأو ‹ كلذ مرحت ىلع ثيدحلا لد ‹ ةميهب ىتأ نميف : ةيناثلا ةلأسملا

 . هب تلق ؛ ثيدحلا حص نإ : لاقو « هيلوق ريخأ يف يعفاشلا بهذ هيلإو « هلتق اهيتأي

 ًاسايق ؛ انزلا دح بجي هنأ هل لوق يف يعفاشلا بهذو . مساقلا نع يورو

 اا . ينازلا ىلع
 .: سيل ذإ ؛ طقف رزعي هنأ ىلإ مهريغو رصانلاو ديؤلاو لبتح نب دمحأ بهذو

 . تفرع امب هيف ملكت دق ثيدحلاو « انزب

 يلع بهذ كلذ ىلإو « ال وأ تناك « ةلوكأم ةميهبلا لتق بوجو ىلع لدو
 0 . . يعفاشلل لوقو هنع هللا يضر

 ل لاق ؟ةميهبلا نأش ام : سابع نبال ليقو

 وأ ‹ اهمحل نم لكؤي نأ هرك هنأ ىرأ نكلو « ًاًئيش كلذ يف ملسو هلآو هيلع هللا

 هذه : لاقيف « ىرت اهنإ : باوجلا يف لاق هنأ ىوريو « لمعلا كلذ دعب اهب عفتني

 0١ . لعف ام اهب لعف يتلا
 . اهلتق بجي ال هنأ هرهاظف , اهلكأ هركي هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 . ةلكأمل الإ ناويحلا لتق نع قلي هيهنب ضراعم اذه ثيدحلا : يباطخلا لاق

 ی وسما يدهملا لاق

 : ةلدألا نيب ًاعمج

١ 



 ( ؛بّرغو برض إي يبتلا نأ : امهنع هللا يصررمع نبا ن (

 ةلاجرو « يذمرتلا هاور < برغَو بريق ريمع ّنأو ء« بّرغو برض ركب ابأ نو

 . هعفرو هففو يف فلتخا هنأ الإ « تاقث

 اأ Naa خلع يتلا نأ : امهنع هللا يضر َرَمُع نبا 5

 : تاقث ةلاجرو « يذمرتلا هاور . ٍبَّرَعَو برض رمُع أو « بّرغو برض ركب
 دلج مالّسلا هيلع ايلع نأ يقهيبلا ج رخأو : (هعفرو هفقو يف فلتخا هنأ الإ

 يف كلذ قيقحت مدقتو « ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نمو « ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم ىفنو

 .. بيرغتلا خسن معز نم ىلع أدر ؛ فنصملا هقاس هنأكو « بيرغتلا

 هللا یلص هللا لوسر نعل : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 141
 : لاقو « ءاسنلا نم تالجرتملاو « لاجّرلا نم : نيثنخملا مّلسو هلآو هيلع

 ظ .  يراخبلا هاور . «مكتويب نم مهوجرخأ»

 باع هللا یلص هللا لوسو نمل ١ : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو) .
 ء لوعفم مسا ؛ ةثلثمف نونف ةمجعملا ءاخلاب ؛ ثنخم عمج : (نيثنخما ملسو هلآو

 : لاقو ء ءاسنلا نم تالجرتملاو  لاجرلا نم) امهب يور ؛ لعاف مسا وأ
 ( . (يراخبلا هاور . . «مكتويب نم مهوجرخأ»

 ارك ىلع لاد ةيصعلل بکنرم عملو هلو هلع څا ىلص نم نما
 . انمدق امك < ءاشن لاو رابخإلا لمتحي وهو

 رو اس يف ءاسنلاب هبشت نم هب دارملا لاجرلا نم ثنخلاو

۷ 



 ةريره يبأ ثيدح ٠ 1١١45 ينازلا دح باب ١ دودخلا باتك
aoرت م  

 نم كلذ ناك نم ال« كلذب قلخت نم دارملاو « ءاسنلاب ةصتخلا رومألا نم كلذ

 . هتلبجو هتقلخ

 يف هريسفت درو اذكه « لاجرلاب تاهبشتملا ءاسنلا نم تالجرتملاب دارملاو

 ( . دواد وبأ هجرخأ رخآ ثيدح

 . سكعلابو ءاسنلاب لاجرلا هبشت ميرحت ىلع ليلد اذهو

 نذأي ناك ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنال ؛ يرحتلا ىلع نعلل ةلالد ال : ليقو

 ال اج ةأرملا فصو هنم عمس نم ىفن اغنإو « ءاسنلا ىلع لوخدلاب نيشنخلا يف

 ٠ . ةيبنجألا فاصوأ عبتت لجأل وهف ؛ ةبرإ هل ناك نم الإ « هل نطفي

 . ًاقلخت ال ةقلخ هل ةفص كلذ ناك هل نذأ نم نأ لمتحي : تلق

 نأ ىلإ لاجرلا نم ءاسنلاب هبشتلا ىف ىهتنا نم امأ : نيتلا نبا لاقو اذه

 نيفنصلا نيذهل نإف « قحسلا ىطاعتت نأ ىلإ ءاسنلا نم لاجرلابو « هربد يف ىتؤي
 ` كلل ىلإ لاصرت نع دفا« اوو مرللا نب

 . ابيرق همكح فلس يذلا وهف « هربد يف لاجرلا نم ىتؤي نم اّمأ : تلق

 اوعفدا» : قلو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 7

 هجرخأو « فيعض دانسإب هجام نبا هجرخأ . «ًاعق دم اهل متدَجو ام دودحلا

 دودحلا اوؤردا» : ظفلب اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم مكاحلاو يذمرتلا

 أ فيعض د وهو ؛ «متعطتس :سا ام نيملسملا نع

 دودحلا اوؤردا : ظفلب هلْوَق ْنم هنع هللا يضر ىلع ْنع ْيقهيبلا اورو

 ( . تاهبشلاب
 ےس



 رمع نبأ ثيدح ١١5 ينازلا دح باب ١ . دودحلا باتك ۔ ۲

 دو دحلا اوعفدا» : غلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 يذمرتلا هجرخأو « فيعض دانسإب هجام نبا هجرخأ . «اعقدم اهل متدجو ام

 نع دودحلا اوؤردا» : ظفلب اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم مكاحلاو

 هللا يضر يلع نع يقهيبلا اورو . اضيأ فيعض وهو « «ْمتعطتسا ام نيملسملا

 «صيخلتلا» ىف فنصملا هركذو : (تاهبشلاب دودحلا اوُؤردا : ظفلب « هلْوَق نم هنع

 ‹ «دودحلا لطعي نأ مامإلل 5 الو» هماغو اعوفرم هنع هللا 59 ىلع نع

 قاس هنأ الإ « يراخبلا هلاق ؛ ثيدحلا ركنم وهو « عفان نب راتخلا هيفو : لاق

 دضاعت يهو « اهضعب ف ةفوقوم تاياور ةدع «صيحلتلا» يف فنصملا

 . ةلمجلا يف ًالصأ هل نأ ىلع لدتو « عوفرملا

 , هاركإلا ىوعدك ؛ اهعوقو زوجي يتلا ةهبشلاب دحلا عفدي هنأ ىلع ليلد هيفو

 ةنيبلا فلكت الو « دحل ا اهنع عفديو « اهلوق لبقيف ؛ ةمئان يهو ةأرملا ت تيتأ اهنأ وأ

 . هتمعز ام ىلع

 هلا ىّلص هلا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو - 1

 نمف« اهنع ىلاعت هللا ىهن يتلا تاروذاقلا هذه اوبنتجا» : ٌمَّلسو هلآو هيلع

 . هتحفص انل دبُي نم هنإف ؛ ىلاعت هللا ىلإ بلو هللا رعسب ٌرتتسيلف اهب ملا

 ديز ليسارم نم «أطوملا» يف وهو « مكاحلا هاور . «ىلاعت هللا باتك هيلع مقن

 . ملسأ نبا

 چ ی 10م
 ‹ حيبقلا لعفلا اهب دارملاو « ةروذاق عمج : (تاروذاقلا هذه اوبنتجا» : ملسو

۲۹ 



 رمع نبا ثيدح ۔_۔ ۳ ينازلا دح باب ١ دودحلا باتك ١

 اهب ملأ نمف , اهنع ىلاعت هللا ىهن يتلا) هنع ىلاعت هللا ىهن امم ىّيسلا لوقلاو

 هيلع مقن ‹ هتحفص انل دبي نم هنإف ؛ ىلاعت هللا ىلإ بتيلو هللا رتسب رتتسيلف

 نم «أطوملا» يف وهو) امهطرش ىلع : لاقو : (مكاحلا هاور . «ىلاعت هللا باتك

 . (ملسأ نب ديز ليسارم

 هدارمو « هوجولا نم هجوب دنسأ ثيدحلا اذه ملعأ ال : ربلا دبع نبا لاق

 ظ . كلام ثيدح كلذب

 هنإ : «ةياهنلا» يف نيمرحلا 1 مامإ لاق هنأ عم ؛ دنسم وهف احا ثيدح امأو

 كلذب هابشأ هلو « ثيدحلاب فراعلا هنم بجعتي ام اذهو : حالصلا نبا لاق

 ! ملاعو هيقف لك اهيلإ رقتفي يتلا « ثيدحلا ةعانص هحارطا اهيف هعقوأ ةريثك

 a ‹ رتتسي نأ ةيصعمب ملأ نم ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 انه اهب دارملاو  مامإلل هتحفص ىدبأ نإف ؛ ةبوتلا ىلإ ردابيو « رارقإلاب هسفن

 . دحلا ةماقإ مامإلا ىلع بجو «  هرمأ ةقيقح

 نم 5 امف ؛ 5575 اميف دودحلا اوفاعت» : امور دواد وبأ جرخأ دقو

 . («(بجو دقف « دح

۱۰ 



 . ةشئاع ثيدح _ ٤ فذقلا دح باب ۔ ۲ دودحلا ںاتک ۔ ۲

 . ءيشلاب يمرل : ةغل فذقلا

 ل لوس ماف ير اً تلاق اًهنع هللا يضر ةّشئاع ْنَع €

 ( ةأرماو نيلجرب ا ‹«لزناملف « ذ «نآرقلا التو كلذّركذف ربا ىلع و
 .يراخبلا هيل رقاد« ةقنزألاو دمخأ هّجرخأ . دحلا اوبرضف

 ا هللا لوسر ماق « يرذع لزن ان : تلاق اًهنع هللا يضره ةئاع نع)

 4كفإلاب اوءاج نيذلا نإ» : هلوق نم : (نآرقلا التو كلذ رك ذف ربنملا ىلع

 3 لزن و ددعلا يف تاياورلا يدحتإ ىلع ؛ ةيآ ة ةرشع ينامث رخآ ىلإ ١١[ :رونلا]

 اوبرضف) ججج تنب ةنمح يه ٠ : (ةأرماو) حطسمو انا امه : (نيلجرب رمأ

 . (يراخبلا هيلإ راشأو 0 دمحأ e دحلا

 0 رونلا] و «ءادهش ةعبرأب 8 مث تانصحما

 نأ تبث دقو 3 نيروكذلل : ةثالغلا نم الإ ة ةشئاعل فذقلا تبثي تبغي مل هن أ هرهاظو

 و هدلجما تب ذي مل نكلو ء لولس نب بأ نب لا دبع هربك ىلوت يذلا

 ٠ جرخأ دق هنكلو  هدحل 05 هكرت ىف اا 5 يقل نبا كلذ رك ركذ دقو
 .  ةفذقلا ةلمج نم هدج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : «ليلكإلا» ىف مكاحلا

١١١ 



 ١ سنأ ثيدح 6 فذقلا دح باب - ؟ دودحلا باتك ۔ 2

 ةفذقلا نم ًادحأ دلجي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإ : يدوراملا لوق امأو

 ام تبث هنأب هلوق در دقف «رارقإ وأ « ةنيبب تبثي امنإ دحلا نأب هللعو « ةشئاعل

 يف جاتحي الو « هب فذق ام توبث مدعب تبثي فذاقلا حو « نآرقلا صنب هبجوي '

 00 . ةنيب ىلإ هتابثإ

 تبث ام ديري هنأكو « ةفذقلا نم ًادحأ نيعي مل نآرقلا نأ ىفخي الو : تلق
 « لولس نب يبأ نب هللا دبع هربك ىلوت يذلا نأ تبث هنإف ؛ تايآلا ريسفت يف

 لضفلا ولوأ لتأي الو# : ىلاعت هلوق لوزنب دارملا وهو « ةفذقلا نم اعا

 . [ :رونلا] (ىبرقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم

 يف ناك ناعل وأ : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو 6
 لوسر هل لاقف « هتأرماب َةّيَمَأ نب لاله ُهَفَذَق ءامحَس نب كيرش نأ مالسإلا
 ةّلاجرو « ىلعي وبأ ةجرخأ ثيدحلا . «كرهظ يف دَحَف الإو « ةنّيبلا» : قلي هللا

 . امهنع هللا يضر ساّبَع نبا ثيدح نم هوحن يراخبلا يفو « تاقث

 نأ مالسإلا يف ناك ناعل لوا : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو)

 : لي هللا لوسر هل لاقف « هتأرماب َةّيَمُأ ب لاله ُهَقَذَق ء ءامحَس نب كيرش

 : تاقث ُهلاجرو « ىلْعي وبأ هجرخخأ ثيدحلا . «كرهظ يف دحق الإو « ةنّيبلا»

 لوأ:هلوق : (امهنع هللا يضر ساّبَع نبا ثيدح نم هوحن يراخبلا يفو

 هذه  سنأ ةياور يفف ؛ ناعللا ةيآ لوزن ببس يف تاياورلا تفلتخا دق ؛ ناعل

 ء ينالجعلا ريوع ةصق يف تلزن اهنأ : ىرخأ يفو « لاله ةصق يف تلزن اهنأ

Eمكحلا نايبل ؛ اهلوزنب  . 

۱۳۲ 



 سنأ ثيدح 6 فذقلا دخ ياب-” دودحلا باتک

 ‹ ينالجعلا ريوع ءيجم فداصو « لاله نأش يف تلزن اهنأب امهنيب عمجو -

 . كلذ ريغ ليقو

 كلذ نم هاعدا ام ىلع ةنيبلا نع زجع اذإ جوزلا نأ ىلع لیل او

 نم اذهو « ةنعالملاب هيلع دحلا بوجو خسن هنأ الإ .دحلا هيلع بجو « رمألا

 نومري نيذلاو# : هلوق يهو « فذقلا دلج ةيآ تناك نإ « نآرقلاب ةنسلا خسن

 . ناعللا ةيآ ىلع ا ةقباس ٤[ :رونلا] ةيآلا #تانصحلا

 هطرتشي نم دنع ٠ لوزنلا | يخارت ريدقت ىلع ةخسان امإ ناعللا ةيآف الإو

 هنأ ىلع ة ةنيرق ناعللا ةيآ نوكت وأ لوزنلا خارتي ملذإ ةصصخم وأ ٠ جوزلا فذقل

 نم وهو« صوصخلا (تانصحلا نومري نيذلاو# : ىلاعت هلوق يف مومعلاب ديرأ
 . ليق اذك « هصوصخب صاخلا يف ماعلا لامعتسا باب نم ؛ هتجوزل فذاقلا ادع

 لعج امنإو « ةيآلا مومع يف نوقاب مهجاوزأل نيفذاقلا جاوزألا نأ قيقحتلاو

 ىّمس اذلو ؛ ءادهشلا ةعبرألا ماقم ةمئاق « تاداهش عبرأ جوزلا ةداهش ىلاعت هللا

 . :٠[ رونلا] 4هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف# : لاقف « ةداهش : هنامي هللا

 يبنجأ ىمر اذإ هنأ امك « فذقلا دلج هدلج بجو « ناميألا نع لكن اذإف

 . . فذقلل دلج ءادهش ةعبرأب تأي ملو « ةيبنجأ

 ؛ همكح يف نولخاد ‹ *تانصحملا نومري نيذلاو» : مومع يف نوقاب جاوزألاف .

 ةدافإل ناعللا ةيآ هللا لزنأ انإو . «كرهظ يف "دحف الإو « ةنيبلا» : ج لاق اذلو

 مهضوع ىلاعت هلل دقف « ءادهشلا ةعبرألا مهو ةنّيبلا جوزلا دقف اذإ هنأ
 . ديدشتلاو ديكأتلل ؛ ةسماخلا دازو ¢ نامألا عبرألا

۲۳ 



 رماع نب هللادبع ثيدح ١١45 فذقلا دح باب۲ دو دحلا باتك ۔ ۲

 اوتأي مل مث ىلوألا ةيآلا يف ليق هنأكف « روهمجلا لوق لوكنلاب جوزلا دلجو -

 . اومر نمل ًاجاوزأ اوناك نإ « اوفلحي ملو : [4 : رونقا ءا دهش ةعبرأب

 2 ؛ دار ديقب « ىلوألا مومع دارفأ ضعب ةيناثلا ةيآلا تديق اهنأ هتياغو

 . ملعأ هّللاو ٠ لوألا دقف اذإ « لوألا ديقلا نع

 تكردأ دَقَل : لاق هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نعو 5

 الإ فذقلا يف 5 نوبرضي مُهَرَأ ملف ؛ مهدعب نمو نامشعو َرَمُعو ركب ابأ ظ

eهعماج» يف يرّوثلاو كلام ةاور . » . 

 هللا دبع نارمع وبأ وه : (هنع هللا يضر ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نعو)

 نم ةيناثلا ةقبطلا يف « هاور امل ًاظفاح ةقث ًالاع ناك « يماشلا ئراقلا رماع نبا
 ىلع نآرقلا أرقو « هريغو عقسألا نب ؛ ةلثاو نع ىور « ةعبسلا ءارقلا دحأ , نيعباتلا

 نم نيرشعو ىدحإ ةنس دلو « نافع نب نامثع نع يموزخلا باهش نب ةريغملا
 رمعو ركب ابأ تكردأ دقل : لاق) ةئامو ةرشع ينامث ةنس تامو « ةرجهلا

 يف) ىثنأ وأ « ناك أركذ : (كولمملا نوبرضي مهرأ ملف ؛ ؛ مهدعب نمو نامثعو

 0 . (. «هعماج» يف يروثلاو كلام اور . نيعبرأ الإ فذقلا

 نأ يفضي الو + كرلبلا ىلع فئاقلا دح فيم رك نم يا نأ ىلع لذ ظ

 ام فصن نهيلعف# ىلاعت هلوقب ءامإلا يف انزلا دح فيصنت يف درو صنلا .

 . ٠١[ : ءاسنلا] بالا نم تاعا ىلع

 ىمايقلاب | أوضخو ؛ ةفذاق تناك نإ « ةمألا يف فذقلا دح هيلع اوساق مهنأكف

١) 



 رماع نب هللادبع ثيدح ١١45 فذقلا دح باب - " دو دحلا باتک - ١

 يف ةمألا ىلع دبعلا اوساق مث « [؛ :رونلا] #تانصحم ا نومري نيذلاو# مومع

 ظ . كلملا عماجب ؛ فذقلاو انزلا يف دحلا فيصنت

 الإ ‹ صيصخت ال « تامومعلا يف كيلامملا لوخد مدعب لوقي نم يأر ىلعو -

 «راصمألا ءاملع نم ريهامجلا بهذم اذهو ‹ لوصألا يف دودرم بهذم هنأ

 ىلع فذقلا دح فصني ال هنأ ىلإ زيزعلا دبع نب رمعو دوعسم نبا بهذو

 . ةيرهاظلا يأر وه امك « سايقلاب لمعلا نوري ال مهنأكو « ةيآلا مومعل ؛ دبعلا

 ةمألاب دبعلا قاحلإ يف ةلعلا اولعج مهنأل ؛ انه مات ريغ سايقلا نأ قيقحتلاو

 . هنأ ا رو هنوعدي ام الإ « ةلعلا هنأ ىلع لیلد الو ٠ كلملا

 . ةلعلا كلاسم نم سيل

 نهتم ءامإلا نأل ؛ ةمألا دح صقنل « ةلعلا ءزج اک ىف عنام يأو

 روفغ نههاركإ دعب نم هللا نإف نههركي نمو : ىلاعت لاق اذلو ؛ َنيِلغيو
 ا املا اا يأ ؛ [” م

 000 + مهسفنا ىلع
 الو ءانزلا دح فيصنت يف ةمألاب دبعلا قحلي ال هنإ : لوقن ذئنيحو

 ااا فذقلا دح اهل فصني ال ةمألا كلذكو « فذقلا

 . ةدلج نينامث

 ی ی یا یوی م

 . هريغ نمو هنم فالخلا تعمس دقف « فذقلا ىف اّمأو

0 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۷ فذقلا دح باب ۔۲ دودحلا باتک ۔ ۲

 . هيلع َقْفَتُم . «لاق امك نوكي نأ الإ ةمايقلا موي حلا هّيلع ُماقي ةكوُلَْم فذق

 فل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو) فذق نم» :

 هيف : (هيلع َقْفَتُم . «لاق امك نوكي نأ الإ ةمايقلا موي دحل ا هيلع ٌماقي ُهكوُلْمَم

 تحت ًالخاد ناك نإو , هكولم فذق اذإ ايندلا يف كلاملا دحي ال هنأ ىلع ليلد

 ظفل وهو « جوزتلا الو « ةيرحلا ناصحإلاب دري مل هنأ ىلع ًءانب ؛ فذقلا ةيآ مومع

 هلآو هيلع هللا ىلص هنأل ؛ ملسملا ىلعو نصحملا ىلعو رحلا ىلع قلطي كرتشم

 ملء ايندلا يف هدح بجو ولو ‹ ةمايقلا موي هكولمم هفذقل دحي هنأ ربخأ ملسو

 هيلع تميقأ نمل تارافك دودحلا هذه نأ درو دق ذإ ؛ ةمايقلا موي هدح بجي

 0 .  عامجإ اذهو

 , هفذاق دحي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ ًاضيأ هنإف « هكلام ريغ فذق اذإ امأو

 . فالخ اهيفف دلولا ٌمأ الإ

 ؛ اهفذاق ىلع ًاضيأ دح ال هنأ ىلإ : ةفينح وبأ و ةيعفاشلاو ةيوداهلا بهذف

 حصو « دحي هنأ ىلإ ةيرهاظلاو كلام بهذو . اهديس توم لبق ةكولم ًاضيأ اهنأل

 . رمع نبا نع كلذ

۳٢ 



 ٠ ةشئاع ثيدح ١١4 ةقرسلا دح باب ۳ دودحلا باتك

 ةقرسلا لح باب ۳

YEAبلع هلا یلص هللا لوسر لاق“ تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع -  

 ‹ هيلع قفتُم . «ادغاصق رايد عير يف الإ قراسلا دي عطقت الد : مّلسو هلآو

 . | دعاصف رانيد عبر يف قراسلا دي عطقت» : يراخبلا ظفلو ؛ ظفللاو

 نم ىندأ وه اميف اوعطقت الو رانيد عبر يف ذ اوعطقا» : دمجأل ةياور يفو

 . «كلذ

 ةا دج اا ناص فا درر ناق تاق يح ف ر ةا وز

 لاح لا ىلع بصن : (. «أ دعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال» : ملسو

 نكي ملء داز اذإو « داز ولو : هانعم : ليق ءواولاب يتأي الو « مثبو ءافلاب لمعتسيو

 ال يلا

 57 (أ دعاصف رانيد عبر يف قراسلا دي

 الو «رانيد عبر يف اوعطقا») : وهو ةشئاع نع : يأ : (دمحأل ةياور يفو)
 | € «كلذ نم ىندأ وه اميف اوعطقت

 #امهي ديا اوعطقاف ةق ةقراسلاو قراسلاو# : نآرقلاب تباث ةقرسلا دح ساجيإ

 يف ءاملعلا فلتخاف ؛ e ام تاضا ا ركذي ملو « [۳۸ :ةدئالا]

 ا

 نيلدتسم هطارت رتشا ىلإ روهمجلا بهذ ؟ال وأ « ياصنلا ط ا

 . ةتباثلا ثيداح ألا هذهب

 ليلقلا يف عطقي لب ؛ طرتشي ال هنأ ىلإ جراوخلاو ةيرهاظلاو نسحلا بهذو

۷ 



 ةشئاع ثيدح ١6 ةقرسلا دح باب ۳ 2 دودحلا باتك ١١

 ىلص لاق هنأ ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ الو ‹ ةيآلا قالطإل ريثكلاو

 قرسيو ؛ تا ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل» : ملسو هلآو ا هللا

 . «هدي عطقتف لبحلا

 نأبو ء اهل نايب ثيدحلاو  هردقو قورسملا سنج ىف ةقلطم ةيآلا نأب بيجأو -

 قراسلا نأش ريقحتب رابخإلا لب ؛ اهتقرسب عطقلا ريغ ةضيبلا ثيدح نم دارملا

 كلذ راصو ةريقحلا ءايشألا هذه ىطاعت اذإ هنأ وهو « ةقرسلا نم هحبر ام ةراسخو

 ‹ هب عطقي ام هردق غلبي امم « كلذ نم رثكأ وه ام ةقرس ىلع هأَرَج « هلأقُلُخ

 كلذ نم رثكأ وه ام ةقرس ىطاعتيف ةداعلا هكلمت نأ لبق ليلقلا اذه رذحيلف

 هلل ىنب نم» : ثيدح هريظنو « هيلإ ةبيتق نبا هقبسو يباطخلا اذه ركذ
 ؛ «(قرحم فلظب ولو < يق دصتا) : ثيدحو « «ةاطق صضختفمك ولو« ادجسم

 مدعل ؛ قرحلا فلظلاب قدصتلا الو « هليبست حصي ال ةاطقلا صحفم نأ مولعملا نمو

 . بيهرتلا يف ةغلابملا الإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دصق امف ء امهب عافتنالا

 لاوقأ ىلع « هل مهطارتشا دعب باصنلا ردق يف روهمجلا فلتحا : ةيناثلا

 '  :نالوق اهنم هيلع ليلدلا ماق يذلاو « ًالوق نيرشع ىلإ تغلب
 نم مهارد ةثالثو « بهذلا نم رانيد عبر هب عطقت يذلا باصنلا نأ : لوألا

 ثيدحب نيلدتسم « مهريغو يعفاشلا و زاجحلا ءاهقف بهذم اذهو ؛ ةضفلا

 « تعمس امك « ناخيشلا هجرخأ دقو « ةيآلا قالطإل نايب هنإف ؛ روكذملا ةشئاع

 : اولاق ؛ رانيدلا عبر يف صن وهو

۴۸ 



 ةشئاع ثيدح 1148 ةقرسلا دح باب ٠ دودحلا باتك ١١

 نجم يف عطق هك هنأ نم ىتأي الو « رانيد عبر اهتميق مها ردلا ةثالشلاو 0

 نراهتمينا نكن مل اذإ مانو ةثالغلا نإ : يعفاشلا لاق ؛ مهارد ةثالث هتميق
 . . عطقلا بجوت مل رانيد

 ةجرتأ قرس ا نامثع ء ىتأ ةنأ رذنملا 5 بدا مب انشأ هل جتحاو

 عطقف ؛ رشع ىنثاب رانيدلا باسح نم مهارد ةثالثب تمّوق

 نيمهرد هتميق تناك رانيد عبر يف عطق مالّسلا هيلع ًايلع نأ ًاضيأ جرخأو

 ٠ .ًافصنو

 ىلع فرصلا نأ اكللذو ؛ مهاردلا ةثالثلا قفاوم رانيدلا عبر : يعفاشلا لاقو

 تموق اذهلو ؛ هدعب كلذك ناكو «رانيدب امهرد رشع انثا ا هللا لوسر دهع
 ا رع

 . بهذلا نم رانيد فلأو 2 قرولا خوض ًافلأ رشع ينثا ةيدلا

 رمل هطقلا اا قارعلا ءاهقف رثكأو ةيوداهلل : يناثلا لوقلا

 0 . كلذ نم لقأ يف بجي الو « مهارد ةرشع

 قاحسإ نب دمحم قيرط نم يواحطلاو يقهيبلا هجرخأ ام كلذل اولدتساو

 ةا هللا لوسر دهع ىلع نجلا نمث ناك هنأ : سابع نبا ثيدح نم
 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم قاحسإ نب دمحم ًاضيأ یورو « مهارد
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 ىلاعت هللا یلص هنأ: 558 ثيدح نم «نيحيحصلا» يف تبث دقو : اولاق

 هذه نكل , مهارد ةثالث هتميق نأ امهيف ناك نإو . نجم يف عطق ملسو هلآو هيلع

۱۳۹ 
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 ةشئاع ثيدح _ ۸ ةقرسلا دح باب ٣ دودحلا باتك 5

 هب حابتسي اميف طايتحالا بجاولاو « «نيحيحصلا» ةياور تضراع دق ةياورلا

 . رثكألا وهو « نقيتم اب ذخألا بجيف هقحب الإ  هعطق مرحلا وضعلا
 نأ ىلإ - ثيدحلا يف هتلالج عم  يروثلا نايفس بهذ : يبرعلا نبا لاقو

 الف ؛ عامجإلاب ةمرحم ديلا نأ كلذو « مهارد ةرشع يف الإ نوكي ال عطقلا

 كسمتيف « عيمجلا دنع اهب عطقلا ىلع قفتم ةرشعلاو « هيلع عمجأ اب الإ حابتست

 . كلذ نود ىلع قافتالا عقي مل ام « هب

 ةثالث نم نجلا ةميق ردق يف بارطضالا تاياورلا هذه نم ديفتسا دق : تلق

 ثيدح يف رانيد عبر ةياورو ؛ هتميق ردق يف درو امم كلذ ريغ وأ « ةرشع وأ < مهارد

 . بارطضا هيف ام اهيلع مدقي الف ؛ رادقملا يف ةحيرص ةشئاع

 رمع نبا ثيدح نم ىتأي امل ؛ مهارد ةثالث نجما ةميق نأ حجارلا نأ ىلع

 دعب طايتحالا امو « ًادنس همواقت ال هل ةفلاخلا ثيداحألا ىقابو « هيلع قفا
 . هادع اميف ال ليلدلا عابتا يف وهف « ليلدلا توبث

 قحسإ نبا قيرط نم تءاج « ةرشعلاب نجما ةميقل ريدقتلا ةياور نأ ىلع

 يف حدقلا ىرن ال انك نإو  فورعم مالك امهيفو « بيعش نب ورمع قيرط نمو

 . رخأ عضاوم ىف هانررق امك هوركذ امنإ - قحسإ نبا

 بهذلا ريغ هب ردقي اميف باصنلا ةيطرشب نولئاقلا فلتما : ةثلاثلا ةلأسملا

 اذإ : ينعي را ميري ال ساب مّوَقي : روهشملا يف كلام لاقف « ةضفلاو

 . الثم نيمهرد فرص رانيد عبر نوكي نأ لثم ؛  امهفرص فلتخا

١ 



 رمع نبأ ثيدح _ ۹ ةقرسلا دح باب" دودحلا باتک - ١

 رهاوج يف لصألا هنأل ؛ بهذلا وه ءايشألا ميوقت يف لصألا : يعفاشلا لاقو .

 اهيف بتكي ناك ةميدقلا كاكّصلا نإف ؛ كلذلو : يباطخلا لاق ء اهلك ضرألا

 ىّبح « اهب ترصحو ريناندلاب مهاردلا تفرعف ؛ ليقاثم ةعبس نزو مهارد ةرشع
 ‹ عطقلا بجوت مل «رانيد عبر اهتميق نكت مل اذإ مهاردلا ةثالثلا نإ : يعفاشلا لاق

 0 . هانمدق امك

 ٠ . دوادو يعازوألاو روث وبأ ميوقتلا يف يعفاشلا لوقب لاقو
 باصنلا ردق يف نالوقلا ناذهو « مهاردلاب ميوقتلا يف كلام لوقب دمحأ لاقو

 اهل ضهني مل انمدق امك  لاوقأ بابلا يفو « تفرع امك ليلدلا نع اعرفت

 . ليقلاو لاقلاب تاقوألاو قاروألا لغش ىلإ ةجاح الف ؛ ليلد

 نجم يف طق قي يبٽلا نأ : اًمُهنع هللا يضر َرَّمُع نبا نعو 4
 ( . هيلع قفتم . مهارد ةثالث هتميق

 هتميق نجم يف مط ولك يبنلا نأ : امنع هلا يضر َرَمُع نبا نعو)

 نم ؛ لعفم ؛ سرتلا : ميجلا حتفو ميملا رسكب نجما : (هيلع قفتم . مهارد ةثالث
 : لاق « راتتسالا يف ةلآ هنأل ؛ هميم ترسكو « ءافتخالاو راتتسالا وهو « نانتجالا

 رصعمو نابعاك صوخش ثالث يقتأ تنك نم نود ينجم ناكو

 ةياور يفو : هلوق هل لديو «رانيد عبر مهاردلا ةثالثلا نأ ىضم امم تفرع دقو

 و و یا و بوسع دمحأل

 . رانيدلا

 «رانيد عبر اهنأل الإ كاذ ام ؛ مهارد ةثالث يف عطق قي هنأ انه يوارلا ربخأ مث

١.١ 



 ١١ ةقرسلا دح باب٣ _ دودحلا باتک ٠٠١١ ةريره يبأ ثيدح_ ٠

 ‹ هتميق : انه هلوقو ‹ «كلذ نم ىندأ وه اميف اوعطقت الو» : هلوق يف انل الإو

 ا فا اوا ينعأ ؛ربتعملا وه اذه -

 a ظفلب

 E تارا را ديعلا قيقد نبا لاق
 وأ « يوارلا فرع يف وأ « تقولا كلذ يف سانلا دنع امهيواستل ؛ هنأكف ؛ نمشلا

 ربتعي مل  هكلام هب هارش يذلا نمثلاو ةميقلا تفلتخا ولف الإو « ةبلغلا رابتعاب

 . ةميقلا الإ
 نعلا ) : يلج هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو _- ٠١

 قفتم . a a e Sh SS قراسلا هللا

 . اضيأ هيلع

 هللا نعل» : ال هللا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 هيلع قفتم . هدي عطّقتف لبحلا قرسيو « هدي ٌمطقّتف ةضيبلا قرسي ؛ قراسلا

 هليوأتل بجوملاو - ًابيرق  ركذ اب لّوؤم هنكلو « ةيرهاظلا ةلدأ نم هنأ مدقت : (اضيأ
 , «رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال» : هيلع قفتملا يف هلوق نم هتفرع ام

 هليوأت نيعتف « 8 نم ىندأ وها اميف ريع الو» : دمحأ ا اميف هلوقو

 ظ ظ . هاتركذ امب

 لبح لبحلابو «ديدحلا ةضيب ةضيبلاب ديرأ هنأب هل شمعألا ليوأت امأو

 ا قراسلا ىلع نيجهتلا يف ويس يس را

 . ريقحلاب ميظعلا

۲ 



 ةشئاع ثيدح ١١ ةقرسلا دح باب ۳ دودحلا باتک 0 ١١

 ۰ ف اعف رمأ ل ال ربح س نأ هلي نوت يف رف جولف: يق

 1 كوخ وأ ¢ هنود الإ [حصياالو 4 باصنلا ىلع ا وا« باصنلا 1

 يف عفش: ل اق قلك هللا : يب اهنع هللا يضر ةشئاع ْنعو - 1٥1 ١

 نيذلا كلهآ اإ !سانلا هيا»>:لاقف بطخف ماق مت «!؟هللا دودح نم دح

 فيعّضلا مهيف قرس ذو. هوكرت فيرشلا مهيف قر اذإ اوناك مهنأ مكلبق

 رخآ هجو نم هلو  ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . ثيدحلا « «دحلا هيلع اوماقأ

 َرَمأَف « هدحجتو عاتم لا ريعتست قارما ١ تاک تلاق اهنع هللا يصر ةشئاع نع

 0 . . اهدي عطقب هلك يبنلا

 نم لوح يف عفشتأ» : لاق 5 هللا لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئ 4 ةشئاع نعو)

 مكلبق نيذلا كله اغإ !سانلا اهيأ» : لاقف بطخف ماق مث« (!؟هّللا دودح

 اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو < هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ اوناك مهنأ

 جو نم) ملسمل يأ : سس ببال

 ساي اار ہت ةأرما تناك : تلاق اهنع هللا يصر ةشئ ةشئاع نع رخآ

 ( . (اهدي عطقب سَ : يبنلا

 : يراخبلا يف ام هل لدي امك ديز نب ةماسأل «عفشتأ» : هلوق يف باطخلا (

 6 هللا - E نم: تقرس يتلا ةيموزخلا ةأرملا مهتمهأ اشيرق نأ

 لق ناک ¢ 52 يسال 39 ¢ ثيدحلا «عفشتأ» : : لاقف « ملسو هلآو هيلع يلع

١ 

 هللا لوسر بح ةماسأ الإ هيلع ئرتجی نمو
 سو

١ 7 



 ةشئاع ثيدح _ ١ ةقرسلا دح باب٣ دودحلا باتک -

 . لح ىف ةعافش ال هنأب ةماسأ ملع قبس

 : ناتلأسم ثيدحلا ىفو

 ةيهارك بابب يراخبلا مجرتو « دودحلا يف ةعافشلا نع ىهنلا : ىلوألا

 دعب ةهاركلا نأ نم هديق امل لد دقو « ناطلسلا ىلإ عفر اذإ « دحلا يف ةعافشلا

 . ثيدحلا اذه تاياور صعب ىف ام عفرلا

 ؛ دح يف عفشت ال» :  عفشت امل ةماسأل لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنإف

 . «ةكورتمب سيلف ؛ ىلإ تهتنا اذإ دودحلا نإف

 : هعفري هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو

 . مكاحلا هححصو , «بجو دقف « دح نم ينغلب امف ؛ مكنيب اميف دودحلا اوفاعت»

 تعمس : لاق رمع نبا ثيدح نم  هححصو  مكاحلاو دواد وبا جرخأو

 نود هتعافش تلاح نم» : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 هجو نم ةبيش يب نبا هجرخأو « ؛هرمأ يف هللا داض دقف « هللا دو دح نم دح

 - ًاعوفرم - ةريره يبأ ثيدح نم يناربطلا يفو « افوقوم رمع نبا نع حصأ
 . «هكلم يف هللا داض دقف» : ظفلب

 لصي مل ام اوعفشا» : ظفلب e ريبزلا ثيدح نم ينطقرادلا جرخأو

 . «هنع هللا افع الف < افعف يلاولا ىلإ لصو اذإف ؛ يلاولا ىلإ

 كين ا يسرا يلا لاق ريبزلا نب , ةورع نع يناربطلا جرخأو

 , ليق ! عفشملاو عفاشلا هللا نعلف « مامإلا غلب اذإ : لاقف « مامإلا غلبي ىّتح : ليقف

١ 



 ةشئاع ثيدح ١ ةقرسلا دح باب ٣ دو دحلا باتك ۔ ۲

 ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيلإ هعفرو ناوفص ءادر قرس يذلا ةصق يتأتو

 :ماسو هلأ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف « هعطقي ال نأ دارأ مث ‹ ملسو هلآ

 . هجرخأ نم يتأيو « «! هب ينيتأت نأ لبق اله»

 هنأو « مامإلا ىلإ غولبلا دعب ةعافشلا يرحت ىلع ةدضاعتم ثيداحألا هذهو

 هلثمو « كلذ ىلع عامجإلا ٌربلا دبع نبا ىعّداو « دحلا ةماقإ مامإلا ىلع بجي

 . «رحبلا» يف

 : لاقف « هريغو سانلا ةيذأب فرع نم نيب قّرف هنأ كلام نع يباطخلا لقنو

 . عفرلا لبق ةعافشلا نسحت : يناثلا يفو « ًاقلطم لوألا يف عفشي ال

 لدي ام , «دودحلا يف الإ تائيهلا يوذ اوليقأ» : ةشئاع نع ثيدح يفو

 قافتالا ّربلا دبع نبا لقنو « دودحلا يف ال تاريزعتلا يف ةعافشلا زاوج ىلع
 . كلذ ىلع

 يئاسنلا هجرخأو « هدحجتو عاتملا ريعتست ةأرما تناك : هلوق يف ةيناثلا ةلأسملا

 تذحخأو هتعابف « فرعت ال يهو نوفرعي سان ةنسلأ ىلع ةأرما تراعتسا : ظفلب

 ةأرما نأ : نمحرلا دبع نب ركب ىبأ ىلإ نص دنسب قازرلا دبع هجرخأو

 تءاجف « هارت ال تثكمف « هايإ اهتراعأف « ايلح ريعتست ةنالف نإ : تلاقف تءاج

 ف تقاوم ام تاق انا یت تاع يتلا ىلإ

 اهاعدف ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلإ تءاجف « تركنأف ىرخألا

١5 



 ةشئاع ثيدح ۱۱١ ةقرسلا دح باب ۳ دو دخلا باتک ۲ ظ

 ليورخا بهذم وهو ؛ ةيراعلا دحج ىلع عطقلا بجي هنأ ىلع ليل ثيدحلاو

 ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنإف ؛ ةحضاو كلذ ف ةلالد هج 5

 . ةيراعلا دحج ىلع عطقلا بتر ملسو هلآ

 كل ع ا تبثي ال هنإ : ديعلا قيقد نبا لاقو

 تناك اهنأ ىور نم ةياور ىلع « 55 تناك اهنأ ىور نم ةياور حیجرت

 . ةقراس

 يف ةيآلا نأل : اولاق ؛ ةيراعلا دحج ىف عطقلا بجي ال هنأ : اان بهذو

 لخاد دحجلا نإ : لاقو « ميقلا نبا اذه درو ؛ ًاقراس هدي ال دجاحلاو « قراسلا

 . ةقرسلا مسا يف

 . ةغللا هيلع هدعاست الف « ةغل قراسلا ظفل تحت دحاجلا 55 امأ : تلق

 . ثيدحلا اذهب دحاجلا عطق توبثف ليلدلا امأو

 قيرط نم « تقرس اهن ظفلب درو دق ةيموزخلا ثيدحو : روهمجلا لاق

 ملسمو يراخبلا هجرخأ « دوسألا نب دوعسمو ريبزلا نب ةورعو رباجو ةشئاع

 ةياورو « تقرس اهنأ ررقت دقف : اولاق ؛ ةقرسلا ركذب ًاحرصم < ‹ مهريغو يقهيبلاو
 هنأل ؛ ةيراعلا اهدحج ركذ اغإ لب ؛ اهل ناك عطقلا نأ ىلع لدت ال ةيراعلا دخج
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 رباج ثيدح .- ۲ ( ةقرسلا دح باب٣ | دودحلا باتك ١٠١

 ٠ . ةقرسلل ناك عطقلاو « هب ةأرملا تفرعف  ًافورعم اهل ًاقلخ راص دق

 نأ ىلع ينبم وه مث « 4 هفلكت ىفخي الو« يباطخلا هب باجأ ام ةصالخ اذهو 0

 رايق حارتالا ؛ كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيلو « ةدحاو ةأرما هنع ربعلا

 نم يضتقي وهو ةياور ايناث کد يذلا لعج هنإف ؛ كلذب رعشي ام فنصملا

 حرش» يف ديعلا قيقد نبا هيلإ راشأ « دحاو ثيدح امي يداعلا راعشإلا ثيح

 ‹ ثيدحلا قايس يف «ةدمعلا» بحاص هعنص ام عنص انه فنصملاو « «ةدمعلا

 . : هلوق وهو « يتآلا ثيدحلا هيلإ انبهذ ام ديؤيو : روهمجلا لاق مث

 ؛ نئاخ ىلع سيلا : لاق لك يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو 110۲

 يذمرتلا هحّحصو 2 و دمحأ هاور . طق ا الو < ‹ بهتنم الو

 > ظ ظ . نابح نباو

 الو ‹ نئاخ ىلع سيل» : لاق ن يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نعو)

 نباو يذمرتلا هحّحصو « ةعبرألاو دمحأ ُهاور . «عطق سلتخم الو « بهتنم

 هنكلو « نئاخ لكل ماع اذه نأ ىفخي الو « نئاخ ةيراعلا دحاجو : اولاق : (نابح

 . ةنوخلا نم هريغ ال ةيراعلا دحج نميف عطقلا نوكيو « ةيراعلا دحاجب صصخم

 هريغ ناسل ىلع راعتسا نمب عطقلا صخي هنأ : ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو
 نإف : لاق ؛ اهب بلوط امل اهركنأو ةيراعلا يف فرصت مث « هنم راعتسملل ًاعداخم

 . ةيفخ لاما ذخأ يف قراسلا ةكراشمل لب ؛ ةنايخلا درجمب عطقي ال اذه

Oاذهو  تعمس نم هححص دقو« ثيدحلا ء  
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 رباج ثيدح _ ۲ ةقرسلا دح باب ۳ دو دحلا باتک ۔ ۲

 يذلا وه انه نئاخلاو « هسفن يف هرهظي ال ام رمضي يذلا « نئاخلاب دارملاو

 معأ نئاخلاو « ظفحلاو ةحيصنلا هل هراهظإ عم « هكلام نم ةيفخ لاما ذحأي

 رظانلا ةقراسم يهو نيعألا ةنئاخ هنمو « لاملا ريغ يف ةنايخلا نوكت دق اهنإف

 ۰ . هرظن هل لحي ال ام هفرطب
 ناك ام انه دارلا أكو « بلسلاو ةراغلا يهو ةبهنلا نم ؛ ريغملا : بهتنملاو

 . رهقلاو ةبلغلا ةهج ىلع

 . هبلس اذإ هسلتخا نم « بلاسلا : سلتخلاو

 بهذف «زرح ىف ةقرسلا نوكت نأ ةيطرش يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعاو ظ

 رتشي ال هنأ ىلإ :- جراوخلاو رصانلل لوق وهو  قاحسإو لبنح نب دمحأ
 . ةيآلا قالطإلو « ةنسلا نم هطارتشاب ليلدلا دورو مدعل

 عطقلا موزل هموهفم ذإ ؛ ثيدحلا اذهب نيلدتسم هطارتشا ىلإ مهريغ بهذو

 . ةيفخ نع ناك ام وهو « ركذ ام ريغب ذخأ اميف

 مدع ديؤيو « نآرقلا اهب ديقي ةدعاق هب تبشت الو « موهفم اذه نأب بيجأو

 تحت نم ناوفص ءادر ذخخأ نم دي عطق ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنأ هرابتعا

 اغإو ؛ ا تا ارحلا دجسملا نم هسأر

 ظ ظ . هريعتست ام دحج تناك

 نم دب الف « حص نإف ؛ ةغل ةقرسلا موهفم نم ذوخأم زرحلا : لاطب نبا لاقو

 ‹ ىرت امك ةلأسملاف «زرحلا رابتعا ىلع لدي ال امم ركذ ام نيبو هنيب قيفوتلا
 . هللا حتفي ىّتح « فقوتأو هللا ريختسأ انأو « طرشلا مدع لصألاو
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 جيدخ نب عفار ثيدح ةقرسلا دح باب ٣ | دودحلا باتك ١

 قلل هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر جيدخ نب عفار نعو - 7 ظ

 يذمرتلا ًاضيأ ةحَحصو « نوروك ذملا ُهاور . «رّثك الو ءرمث يف عطق ال» : لوقي

 . ناّبح نباو

 : لوقي قلي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر جيدخ نب عفار نعو)
 وهو ‹ لخنلا رامج ةثلثملا حتفو فاكلا حتفب وه : («رشك الو ءرمث يف عطق ال»

 مهو: :(نوروكذملا هاور) «ةياهنلا» يفامك ؛ ؛ ةلخنلا طسو يف يذلا همحش

 . هلبق ام اححص امك : : (نابح نباو يذمرتلا اضيأ هححصو) ةعبرألاو دمحأ

 ( . لوبقلاب ةمألا هتقلت ثيدحلا : يواحطلا لاق

 اذه لغو ريو دعانا لق لكلا ىف اقلعم ناك اه دا لا لا
 ‹ اهبناوج نم لخدت اهرثكأو زرحب ا ةنيدملا طئاوح : لاقو ىعفاشلا هلوأت

 ردبلا» يف امك ؛ امهريغو بنعلاو بطرلا نم سبايلاو :بطرلل عماج مسا رمثلاو

 ءار هرخآ ميجلاب رامجلاو «رامجلاب يئاسنلا ةياور يف هريسفت عقوف : رثكلا امأو

 . «ةياهنلا» يف امك ؛ ةلخنلا طسو يف يذلا لخنلا محش وهو « نامر ةنزب

 هرهاظو « رثكلاو رمثلا ةقرس يف عطقلا زوجي ال هنأ ىلع ليلد هيف ثيدحلاو

 ٠ . ةفينح وبأ بهذ اذه ىلإو « ذج دق وأ« هل تبنملا رهظ ىلع ناك ءاوس

 هلصأ اميف الو « ماعط يف عطق ال : ةفينحوبأ لاق : «دهتجلا ةياهن» يف لاق ١
 ‹ بطرلا ماعطلا يف عطقلا هعنم يف هتدمعو « شيشحلاو بطحلاو ديصلاك حابم

 . «رثك الو ءرمث يف عطق ال» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلوق
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 يموزخلا ةيمأ يبأ ثيدح ٠٠ ١١604 ةقرسلا دح باب "  دودحلا باتك ١

 دق وأ « ًايقاب هلصأ ىلع ناك ءاوس زرحم لك ىف عطقي هنأ : روهمجلا دنعو
 . ال وأ ‹ هوحنو شيشحلاك ًاحابم هلصأ ناك ءاوس ذج

 : ثيدح اّمأو « ياصنلا طارتشا يف ةدراولا ثيداحألاو ةيآلا مومعل : اولاق

 ةداع هيلع ناك ام ىلع جرخأ هنإ : يعفاشلا لاقف ‹ «رثك الو ءرمث يف عطق ال»

 تزرحأ اذإف ؛زرحلا ند ب e اهطئاوح زارحإ مدع نم ةنيدملا لهأ

 . اهريغك تناك « طئاوحلا

 ىلص هللا لوسر ين : لاق هنع هللا يضر يموزخلا ةّيمأ يبأ نعو 18

 هل لاقف « ٌعاَتَم ُهَعَم دجوي ملو « افارتعا فرتعا دق صلب ّمّلسو هلآو هيلع هلا

 داعأف « ىلب : لاق ‹ «تقرس كلاخإ ام» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بو هللا رفغتسا» : لاقف « هب ء يجو « عطقف هب رمأف « ًاثالث وأ « نيترم ؛ هيلع

 . اثالث ؛ (هيلَع ين مهللا» :لاقف « هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ :لاقف « «هيلإ

 . تاقث هلاجرو « يئاسنلاو دمحأو « هل ظفللاو  دواد وبأ هجرخأ

 ىف هدادع « مسا هل فرعي ال : (هنع هللا يضر يموزخلا ةيمأ يبأ نعو)

 لوشز ينأ : لاق) CEE يبأ ىلوم رذنملا وبأ هنع ىورو « زاجحلا لهأ

 : ٌءاَتَم ُهَعَم دجوي ملو « ًافارتعا فرتعا دق صلب َمّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 : لاق« «تقرس كلاخإ ام» : لسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ُهللاقف

 : لاقف « هب ءيجو « عطقف هب رمأف « ثالث وأ « نيتّرم ؛ هيلع داعأف « ىلب

 بت مهللا» : لاقف ٠ هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ : لاقف < «هيلإ بتو هللا رفغتسا»

 هلاجرو « يئاسنلاو دمحأو « هل ظفللاو  دواد وبأ هجرخأ .ًاثالث ؛ (هيِلَع
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 ظ ةريره يبأ ثيدح 6 ةقرسلا دح باب ۳ .دودحلا باتك ١١

 ركي مل لوهجم هاور اذإ ثيدحلاو « لاقم هدانسإ يف : يباطخلا لاقو : (تاقث

 E e هب مكحلا بجي ملو « ةجح

 ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قحسإ الإ هنع

 يور دقو. راكنإلا قراسلا نيقلت امال يعبني هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 حصي مل : يعفارلا لاق . ال: لق ؟تقرسأ» : .قراسل لاق قلك هنأ

 . ةمئألا هححصي ملا «ال لق» : هلوق : يلازغلا لاقو « ثيدحلا

 :لاقف تقرس E يتأ هنأ: ءادردلا یا ىلع ًافوقوم يقهيبلا یورو

 00. اهليبس ىلخف « ال : تلاقف « ال : يلوق ؟تقرسأ

 : لق ؟تقرسأ : هلأسف « قرس لجرب يتأ هنأ : رمع نع قازرلا دبع ىورو
 ن ىلع لد الا م ااو ار ق لاق

 ذب ال هنأ ىلإ قاحسإو دمحأ و ةيوداهلا تبهذف قراسلا رارقإ يف فلتخاو
 ؛ هيف ةلالد الو  مهليلد اذه نأكو « نيترم هرارقإ نم رارقإلاب ةقرسلا توبث يف
 وأ « نيترم له ؛ يوارلا ددرت هنألو « طقسملا نيقلتو تابثتسالا جرخم جرخ هنأل
 . هب اولوقي ملو اثالث رارقإلا اوطرتشي نأ مهل طايتحالا قيرط ناكو « ًاثالث

 «ريراقألا رئاسك ؛ ةدحاو ةرم رارقإلا يفكي هنأ ىلإ مهريغو ناقيرفلا بهذو

 . رارقإلا مدع طارتشا اهيف ركذي مل تاياور ةدع تدرو دق اهنألو

\oo١ انچ هقاسف هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا هجرخأو د  

 ال : لاقو ؛ ًاضيأ رازبلا هجرخأو . «هومسحا مث ‹ هوعطقاف هب اا هيف 0

 اذه اوح



 فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ١١65 ةقرسلا دح باب ۴۳ دودحلا ںاتک 1١

 يضر ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا) ةيمأ يبأ ثيدح : يأ : (هجرخأو)

 : (. «هومسحا مث« هوعطقاف هب اوبهذا» : هيف لاقو « هانعمب هقاسف هنع هللا

 سأب ال : لاقو) ةريره يبأ ثيدح نم : يأ : (اضيأ رازبلا هجرخأو) نيتلمهملاب
 هدام

 ىوكي : يأ ؛ رانلاب يكلا : مقار قات وسب يرجو نادا دلا

 لسرتسا اعرف « كرت اذإو « دسنت مدلا ذفانم نأل ؛ مدلا عطقنيل ؛ عطقلا لحم

 . فلتلا ىلإ يدؤيف « مدلا

 مساحلاو عطاقلا ةرجأو « مامإلا مسحلاو عطقلاب رمأي هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 . هريغ ىلع بجاو كلذ نأل ؛ هنم هب مسحي يذلا ءاودلا ةميقو « لاملا تيب نم

 هدنسب ىقهيبلا هجرخأ امل ؛ هقنع ىف قراسلا دي قلعت نأ ةنسلا نم : ةدئاف

 نم هلع ىف نر اسلا دودج تلا 3 قمنا دبع شن كي دج رد

 . هقنع يف تقلعف هديب رمأ مث « ًاقراس عطق قلي يبنلا تيأر « معن : لاق ؟ةنسلا

 يف ةقلعم هديو هب ٌرمف ًاقراس عطق هنع هللا يضر ًايلع نأ هدنسب جرخأو

 هديا روس يع E ا امام

 - .  هردص برضت هدي ىلإ رظنأ ينأكف : يوارلا لاق

 غلو هللا لوسر نأ: هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نعو - ١

 ‹ عطقنُم هن نيبو « يئاسنلا هاور . «دحلا هيلع ميقأ اذإ ‹ قراسلا مرغی ال» : لاق

 . ركنم وه : متاح وبأ لاقو

 ال» : لاق لل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نعو)

 ؟ ١6



 فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ١١66 ةقرسلا دح باب۳ دودحلا باتک ۔ ۲

 وبأ لاقو ‹ عطقنُم هنأ نيبو « يئاسنلا هاور . «دحلا هيلع ميقأ اذإ « قراسلا مري

 نمحرلا دبع نع « ميهاربإ نب روسملا ثيدح نم ىئاسنلا هاور : (ركنم وه : متاح

 اذه : مس يجب يس اجاوب روسملاو «. فوع نبا

 . تباثب سیلو « لسرم
 رخأ ةلع هل ركذو « يقهيبلا هجرخأ اذكو

 50000 يبو

 . هدعب وأ ‹ عطقلا لبق اهفلتأ ءاوس , عطقلا هيلع بجو نأ دعب اهمرغي

 «زنكلا حرش» يفو « ةفينح يبأ نع فسوي وبأ هاورو « ةيوداهلا بهذ اذه ىلإو
 ‹ لوصألل فلاخم دحاو قح ىف نيقح عامتجا نأب ؛ كلذ ليلعت هبهذم ىلع

 ل عتق اما قري ی ر موقلا نم اا
 هلوقل ؛ مرغي هنأ ىلإ : ةفينح يبأ نع ةياورو نورخآو دمحأو يعفاشلا بهذو

 . «هيدؤت ىتح « تذخأ ام ديلا ىلع : ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 : ىلاعت هلوقلو « هيف ليق ام عم ةجح هب موقت ال اذه نمحرلا دبع ثيدحو
 الد : نسي هيلع هرك :M] ةرقبلا] 4لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو

 اق م اب ا ملسم مقربا لام لحي

eيختل ينال ورا ب قاع  

 . هبجوم قح لک
 جوب م اذإ نوكيف ؛ هنم ذخأ « هنيعب ارجو ناك اذإ هنأ وا ماق هنألو

 . ةبجاولا لاومألا رئاس ىلع ًاسايق ؛ ؛ هنامض ىف
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 1١١67 ةقرسلا دح باب٣ دودحلا باتک ١١

 نيقحلا نإف ؛ ةحيحص ريغ ىوعد « لوصألل فلاخم « نيقحلا عامتجا : هلوقو

 يف امك يمدآلا قح تيوفتل ؛ ميرغتلاو ءرجزلا ةمكحب عطقلا نإف ؛ نافلتخم

 . لوقلا اذه ةوق ىفخي الو « بصغلا

 نع اًمهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورّمَع نب هللا دبع نعو - 61
 يذ ْنم هيفب باصأ ادو: لاق ؟قّلعملا رمتلا نع لس هنأ : ایک هلا لوُسر

 هيلعف « ةنم ء يشب جّرخ نمو « هيلع ءيش الف« ةنْبُخ ذختم ريغ « ةجاح
 نمت َعلَبف نيرجلا هيوؤي نأ دعب هم ءيشب جَرخ نمو ء ةبوقُعلاو ةمارغلا
 . مكاحلا هحّحصو « يئاستلاو دواد وبأ هجرخأ . «عطقلا هيلَعَف . نجم ا

 هللا لوسر نع اًمهنع ىلاعت هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو)
 « ةجاح يذ نم هيفب باصأ ْنَم» : لاقف ؟قلعملا رمتلا نع لئس هنأ : و

 رازإلا فطعم وهو «نونف ةدحوملا :نركسو خلا ءاخلا مضب : (ةدبخ ذختُم ريغ

 ‹ ةبوقعلاو ةمارغلا هُيلعف « هنم ءيشب جرخ نمو « هيلع ءيش الف) بول فرطو

 هيف ففجي يذلا رمتلا عضوم وه : (نيرجلا هيوؤُي نأ دعب ُهْنم ء يشب جرخ نمو
 . (مكاحلا هححصو « يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ . «عْطَقلا هيلعف , نجما نمث غلبف)

 ذَجُي نأ لبق لخنلا يف ًاقلعم ناك ام « قلعملا رمتلاب دارملا : يرذنملا لاق

 . امهريغو بنعلاو رمتلا نم سبايلاو بطرلل عماج مسا رمتلاو « نرجيو

 : لئاسم ثيدحلا يفو '

 هل حابم هنإف « هتقاف دسل ؛ هيفب جاتحما ذخأ اذإ هنأ : ىلوألا
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 ورمع نب هللادبع ثيدح ١ 1١١617 ةقرسلا دح باب * دو دحلا باتك -

 ولی الف 0 هنم ءيشب جرخ نإف ؛ هنم ءيشب جورخلا هيلع مرحي هنأ : ةيناثلاو ۰

 هيلعف « ذجلا لبق ناك نإف ؛ هدعب وأ « نيرجلا هيوؤيو هذجي نأ لبق نوكي نأ ظ

 انا 3 لا + هيلعف« هل نيرا ءاويإو عطقلا دعب ناك نإو« ةبوقعلاو ةمارغلا

 . باصنلا ذوخأملا

 وه بك زرح - نيرجلا نأ ىلع 0 اذهو « «نجما نم 3 غلبف» : قلو هلوقل
 ظ ا .. يتأي امك ءزرح نم الإ عطق ال ذإ ؛ بلاغلا

 يقهيبلا جرخأ دق : هنكلو ١ ةبوقعلاو ةمارغلا ثيدحلا يف لمجأ هنأ : ةثلاثلا

 ٠ .ًالاكن تادلج ةبوقعلا نأبو ‹ هيلثم ةمارغ اهنأب اهريسفت

 هيلثم ةمارغ نإف ؛ لام اب ةبوقعلا زاوج ىلع اذه ىقهيبلا ثيذحب لدتسا دقو
 ال : لاقو هن عجر مث « يدقلا يف يعفاشلا هزاجأ دقو « لاملاب ةبوقعلا نم

 . لاومألا يف ال نادبألا يف ةبوقعلا اغإ ءيش يف دحأ ىلع ةمارغلا فعاضت

 ةيشاملا لهأ ىلع كلي هللا لوسر ءاضق هل خسانلاو ٠ خوسنم اذه : لاقو
 هنونمضي امنإو : لاق یتا نع نرش يأ ؛ نماض وهف تفلت ام نأ ؛ ليللاب

 . ةاكزلا يف زهب ثيدح يف كلذ يف مالكلا انمدق دقو « ةميقلاب

 : قلي هلوقل ؛ عطقلا بوجو يف زرحلا طارتشا هنم ذخأ : ةعبارلا َ

 ةسيرح يف ذ الو رمت يف عطق ال» : رخآلا 5 يف هلوقو ؛ «نيرجلا هيوؤي

 أ. نجلا نمث : غلب اميف علا ‹ حارملا 1 نيرجلا هاوآ اذإف ؛ لبجلا

 . ىئاسنلا.

 هه ١



 ةيمأ نب ناوفص ثيدح ١١108 ةقرسلا دح باب٣ دودحلا باتك - ١

 ءيجلا وه قارتسالاو ةقرسلا نإف ؛ ةقرسلا موهفم نم ذوخأم زارحإلاو : اولاق

 زرحلاف « هريغو «سوماقلا» يف امك ؛ زرح نم هريغ لام ذخأل ؛ ةيفخ يف ًارتتسم

 . بهذم اذه ؛ قراس : هتنامأ ناخ نمل لاقي ال اذلو ؛ ةغل ةقرسلا موهفم نم ذوخأم

 . روهمجلا

 ‹ ةميركلا ةيألا ةالطإب المع ؛ هطا رت رتشا مدع ىلإ : نورخأو ةيرهاظلا تبهذو

 يف ق قالطإ الف« ةقرسلا موهعم نم اا لا ناك اذإ هنأ ىفخي ال هنأ الإ

 . ملعأ هللاو « ةيآلا

 نيسف ةيتحت ةانثمف ءارف ةحوتفم ةلمهملا ءاحلاب ؛ ليلا ةيييرخ نأ كغ

 سرحي اميف سيل : يأ ؛ ةسورحم ا يه : ليق ؛ ةدحومف ميجلاب لبجلاو « ةلمهم

 . زرح عضومب سيل هنأل ؛ عطق « قرس اذإ لبجلاب
 . اهاوأم ىلإ لصت نأ لبق « ليللا اهكردي ىتلا ةاشلا لبجلا ةسيرح : ليقو

 ريخألا اذهو « «لوصألا عماج» يف اذك ؛ ًاليل ةيشاملا هيلإ يوأت يذلا حارملاو

 . ملعأ هللاو « ثيدحلا داري برقأ

 امل  ُهل لاق هلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةّيمأ نب ناوُفَص نعو 4

 . (! هب ينيتأت ْنَأ لبق كلذ ناک اله» : -هيف عقشف ةءادر قرس يذلا عطقب َرَمأ

 . مكاحلاو دوراجلا نبا ةحّحصو « ةعبرألاو دمحأ هجرخأ

 َرَمَأ امل هل لاق قلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةّيمأ نب ناوُفَص نعو)

 . «! هب ينيتأت نأ َلْبَق كلذ ناك اله» : -هيف عفشف هءادر قرس يذلا عطقب

 هوجرخأ ثيدحلا : (مكاحلاو دوراجلا نبا هحّحصو « ٌةعبرألاو دمحأ هجرخأ
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 ةيمأ نب ناوفص ثيدح ١> ١١608 ةقرسلا دح باب۴ دودحلا باتك -

 عامس نإ : ر ا اک ا قرط نم

 نم اخيش نيعبس تكردأ : لاقو « نامثع كردأ هنأل ؛ نكمم ناوفص نم سواط

 جرخأ : ةصق ثيدحللو « ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 ؛ ءاحطبلاب عجطضم ةيمأ نب ناوفص امنيب : لاق حابر يبا نب ءاطع نع يقهيبلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا هب يتأف « هسأر تحت نم ةدرب ذخأف ناسنإ ءاج ذإ

 . «! هب ينيتأت نأ لبق الهف» : لاقف « زواجتأو وفعأ ينإ : لاقف « هعطقب رمأف ملسو

 دجسم يف : : ىرخأ يفو مارحلا دجسملا يف ناك هنأ : ي ىف ظاغلا هلو

 . ًامئان ةنيدملا

 « هل ًاظفاح هكلام ناك اميف قراسلا دي عطقت اهنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . ناكم ىف هيلع اقلغم نكي مل نإو

 بهذ اذه ىلإو ؛ هيلع هعاجطضاب ًازرحم ناك ناوفص ءادر : ىعفاشلا لاق

 2 أائيش مئانلا دسوت اذإو : «دهتجلا ةياهن» يف لاقو ‹ ةيكلاملاو ةيفنحلاو يعفاشلا

 . ناوفص ءادر يف ءاج ام ىلع ؛ زرح هل هدسوتف

 ‹ عطقي هدنع هّبرو ًاعاتم دجسملا نم قرس نمو : ةيفنحلل «زنكلا» يف لاق

 لاملا نكي ملف  لاومألا زارحإل ينب ام دجسملا نأل ؛ طئاحلاب زرحم ريغ ناك نإو

 .  ىهتنا . ناكملاب ازرحم

 ظ . هتيطرشب نولئاقلا فلتخاو ؛ زرحلا يف فالخلا مدقتو .

 رجف :هصخ رخ لام لكل نإ جب امالا كلامو تالا لاف '

 . ةضفلاو بهذلا زرح سيل ةيبثاملا

 ها/ ١



 رباج ثيدح _ ۹ ةقرسلا دح باب ٣۳ دودحلا باتك ١
 ا 11 رج دسولاب

 عضو ام زرحلا ذإ ؛ هريغل زرح وهف لام هيف زرحأ ام : ةيفنحلاو ةيوداهلا لاقو .

 Ls كلذك سيل ناك امو « جرخي الأ جراخلاو « لخدي الآ لخادلا نل

 و ةبعكلاو دجسملا : اولاق كلذكو « ًاعرشالو ةغل ال

 ذف ؟زرحب سيل وأ « هذخآ عطقيف نفكلل زرح وه له ؛ ربقلا يف اوفلتخاو
 : ا « كلامو ىعفاشلاو يداهلاو فلسلا نم ةعامج نام شابنلا ّنأ ىلإ

 ١ ( . هلزرح نم ةيفخ لاملا ذخأ هنأل ؛ عطقي

 عطقي ال : ا ت لاق ةشئاعو مالّتسلا هيلع يلع نع يور دقو

 . زرحب سيل ربقلا ّنأل ؛ شابنل

 نكل « يحلا ةمرحك تيملا ةمرح نأل ؛ ةبوعص اهيف ةلأسملا هذه : «رانملا» يفو

 اعل فرامل تع ةابنلا لخدي ملو ءاهعنم لصألا كلذك قراسلا دي ةمرح

 . ىهتنا . محا تابعا اذإو « حضاو ريغ يعرشلا سايقلاو

 وبأو يعفاشلا و ةيوداهلا تبهذف ؛ لاملا تيب نم ق ةراسلا يف فلتخاو

 . رمع نع يورو « لاملا تيب نم قرس نم عطقي ال هنأ ىلإ : ةفينح

 . عطقي هنأ ىلإ : كلام بهذو

 نم نكي مل أو« ساو امین نم فرس نم عطقب ال هنأ ىلع ارتا
 . سمخلا نم وأ « خضرلاب اهيف كراشي دق هنأل : اولاق ‹ اهلهأ

 هللا ىَلِص يبنلا ىلإ قراسب ءيج : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 4 ظ

 : لاق ؟هللا لوسر اي قرس اغإ : اولاقف « «هولتقا» : لاقف ٌمّلسو هلآو هيلع

 ظ ءيج مث « هلثم رک ذف «هولتقا» : لاقف ةيناثلا هب ءيج مث .عطقف « («هوعطقا» (

10۸ 



 بطاح نب ثراحلا ثيدح 1١١5٠  ةقرسلا دح باب ۳ دودحلا باتک ١١

 .ةسماخلا هب ءيج مث« كلذك ةعبارلا هب ءيج مث. هلثم رك لف ةئلاشلا هن

 . هركنتساو يب دواد وب e هولتقا» : لاقف

 ) «هوعطقا» :لاق ؟ هللا 1 لوسر اي ق رس اغإ | ولاقف« o) ولتق ا».: لاقف. ل 8

 ةثلاثلا هب َءيج مث 4 هلثم ركذف ¢ «هولتقا» : لاقف ةيناثلا هن ءيج مث عطقف

 . «هولتقا» : لاقف ةسماخلا هب ءيج مث« كلذك ةعبارلا هب ءيج مث , هلثم ركذف

 مانلتقف هب انقلطناف : 7 لاقف : امهدنع همامت : | (يناسنلاو دواد ا ب

 : ليق « ثيدحلا يف يوقب سيل تباث نب بیم رکن كيلا لاق هنإف

 نأ يناثلا ركذو 1 8 بطاح نب دع ثيدح o , او ١١

 جرخأو : (هوحن 528 نب كثراحلا ثيدح نم) يئاسنلا : يأ : ا

 ديز نب هللا دبع نع ميعن يب أل «ةيلحلا» يف جرحخأو 3 مكاحلا ثراحلا ثيدح

 نأ ما ا اا ثيدح :ٌربلا دبع نبا لاق « ينهجلا

 . (خوسنم ةسماخلا يف لتقلا

 ( يفو « ملعلا لهأ نيب هيف فالح ال : يعفاشلا ملاک يفرم ديغ نبا دازو.

 ىدحإب الإ ملسم ئرما مد لحي ال» : ثيدح هخسان نأ : : «جاهولا مجنلا»

 . مدقت ء«ثالث ظ
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 ظ بطاح نب ثراحلا ثيدح ١٠6١ ةقرسلا دح باب ۳ دودحلا باتک ١١

 ريهعو نابع نع بعصت يآ ةناكصانا ىلع لدن ادهو ق يع نبا لاق
 | . هل لصأ ال لتقي هنأ : زيزعلا دبع نبا

 ظ دهع يف ةسماخلا قرس مث « عبرألا همئاوق عطق دعب : يئاسنلا ةياور يف ءاجو

 : لاق نيح اذهب ملعأ اچ هللا لوسر ناك : ركب وبأ لاقف « هنع هللا يضر ركب يبأ

 . هولتقف « هولتقا : لاقف شيرق نم ةيتف ىلإ هعفد مث « «هولتقا»

 . ًاحيحص ًاثيدح ىابلا اذه يف ملعأ ال : يئاسنلا لاق

 يف عطقت عبرألا همئاوق نأو « ةسماخلا يف قراسلا لتق ىلع ليلد ثيدحلاو

 نبا ةءارقو « اعامجإ ىلوألا ةقرسلا يف نيميلا عطق بجاولاو « تاّرملا عبرألا

 . امهناميأ اوعطقاف : أرق هنإف ؛ ةيآلا لامجإل ةنيبم دوعسم

 ديلا سواط دنعو « ةباحصلا لعفل ؛ رثكألا دنع ىرسيلا لجرلا : ةيناثلا يفو

 . ىنميلا نم اهبرقل ؛ ىرسيلا

 يعفاشلا دنع اذهو ؛ ىنميلا هلجر : ةعبارلا يفو « ىرسيلا هدي : ةثلاثلا يفو

 1 00 . هدو. د كلا

 هيلع ىلاغت هللا ىلص ىبنلا نأ : ةريره يبأ ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأو

 اوعطقاف قرس نإ مث « هدي اوعطقاف قرس نإ» : قراسلا يف لاق ملسو هلآ ىلعو

eهدانسإ يفو « «هلجر اوعطقاف قرس نإ مث « هدي اوعطقاف قرس  

 ( . يدقاولا

 اا جرخأو « ًاعوفرم ةريره ی نع رخآ هجو نم يعفاشلا هجرحخأو
 . فيعض هدانسإو « كلام نب ةمصع نع هوحن ينطقرادلاو

۱۰ 



 بطاح نب ثراحلا ثيدح ١١50 ةقرسلا دح باب" دودحلا باتك - ١

 نم يقهيبلا هاور امل ؛ ةثلاثلا يف سبحي : اولاقف ةيفنحلاو ةيوداهلا تفلاخو
 يأب : ةثلاثلا يف هب يتأو هلجر عطق نأ دعب لاق هنأ هنع هللا يضر ىلع ثيدح

 عطقأ : لاق مث « ىرسيلا هدي عطقت : هل ليق امل« !؟لكأي ءيش يأبو حسمتي ءيش

 . نجسلا يف دلخو هبرض مث « هللا نم يحتسأل ينإ !؟يشمي ءيش : يأ ىلع ؟هلجر

 هيف صوصنملا ناك نإو « صوصنلا مواقي ال يأر اذه نأب نولوألا باجأو

 . ىرخألا تاياورلا هتدضاع دقف ؛ فعض

 هلعفلو أدي ىمسي ام لقأ وه ْذإ؛ فكلا لصفم نم نوكيف « عطقلا لحم امأو

 ةاكك ىبنلا يتأ : بيعش نب ورمع ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ اميف هي

 . لوهجم هدانسإ يفو . فكلا لصفم نم هدي عطقف « قراسب
 نم عطق هِي يبنلا نأ : ةويح نب ءاجر لسرم نم ةبيش يبأ نبا جرخأو

 . لصفملا

 رباج نعو « هعفر يدع نع ءاجر نعرتخأ هجو نم خيشلا وبأ هنيرخأو

 . رمع نع روصنم نب ديعس هجرخأو « هعفر

 لوضصأ نم عطقي هنأ مالّسلا هيلع يلع نع ىوريو : ةيمامإلا تلاقو

 : هعباصأ تعطق نمل لاقي ال هنأب كلذ درو « ادي ىمسي ام لقأ وه ْذِإ ؛ عباصألا

 . عباصألا عوطقم : لاقي اغإو « ًافرع الو « ةغل ال ؛ ديلا عوطقم

 دي نم عطقي ناك هنأ يورف ؛ مالّسلا هيلع ىلع نع ةياورلا تفلتخا دقو

 . ىطسولاو رصنبلاو رصنخلا قراسلا

۱٦۱ 



 بطاح نب ثراحلا ثيدح ١١5١٠ ةقرسلا دح باب٣ دودحلا باتك ۔ ۲

 ِ ىوقألاو « ةقيقح ديلاوهذإ ؛ طبإلا نم عطقي هنإ : يوب تعا ظ

 هيلع يلع نع يورو « مدقلا لصفم نم عطقتف ٠ د 9 اما
 .نم هنأ :  ةيمامإلل وهو  هنع يورو « بعكلا نم لجرلا عطقي ناك هنأ مالسلا

 . كارشلا دقعم

 اهل لاق غي يبنلا نأ : ة ا دمحأ جرخأ : ةمتاخ

 ‹ «هيلع كئاع دب هنع يخبست ال» : ةفحلم اهقرس قراس ىلع تعد دقو -

 ملاظلا نأ ىلع لدي اذهو « ةقرسلاب هقحتسي يذلا مثإلا هنع يففخت ال : هانعمو
 هيلع مولظملا ءاعدب هنع ففخي

 نأ ي : لاق هنأ نأ زيزعلا دبع نب رمع نع ءاهزلا# ب يل دمحأ ىورو

 م لتشفلا 9 لاال نوكيو + هقح

 ۲ هملظ نم ىلع اعد نما ؛ لا قلو يبل ذأ: شن ةشئاع نع يذمرتلا يفو

  ..«رصتنا دقف

 . مرجلا نع ىفاعلا جاوا يشيل مرسلا هللا اا ليق نإف

 ًاحقو يغابلا ناك اذإ ام ىلع لومحم لوألا نأ : باوجلاف : يبرعلا نبا لاق

 . هنع وفعلاب هترثع لاقتف ؛ ًاردان كلذ هنم عقو نم ىلع يناثلاو « روجفو ةأرج اذ

 ؛ ناك نإو ‹ دومحم وهف نيدلا لجأل ؛ راضتنالا ناك نإ : يدحاولا لاقو

۱۲ 



 بطاح نب ثراحلا ثيدح 1١١6١ ةقرسلا دح باب۳ دودحلا بناتك ١

 انا لونا ف رر ناد ءاملعلا 55

 نيريس نباو راسي نب ناميلس ناكو « لام الو ضرع اذحأ للحي ال بيسملا

 ٠ لاملا نود ضرعلا نم ليلحتلا كلام ىأرو « امهنم ناللحي
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 كلام نب سنأ ثيدح ١١71 ركسملا نايبو « براشلا دح باب  ؛ دو دخلا باتک

 ركممملا نايبو « براشلا لح باب 4

 هلآو هيلع لا ىّلص يبنلا أ: هنع هللا يضر كلام نب سنأ ْنَع ١

 ا لاق « نيعبرأ وحن نيتديرجب هدلجف رمخلا برش ق لجرب ينا مّلسو

 فحخأ : فّوع نب نمحرلا دبع لاقف « سانلا راشتسا « رمع ناك املف ؛ ا

 . هيلع قفتم . ٌرمُع هب رمأف « نونامث دودح ا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع)

 سنأ : يأ : (: لاق « نيعبرأ وحن نيتديرجب هدلجف رمخلا برش دق لجرب يت

 نب نمحرلا دبع لاقف « سانلا راشتسا ءرمع ناك املف « ركب وبأ هلعفو)
 . (هيلع قفتم . رمع هب رمأف « نونامث دو دحلا فخأ : فوع

 نم رصتعملا بارشلا هب ىمسي ؛ ارمخ  رصنو برضك  رمخ ردصم رمخلا
 . ةرمخ : لاقيو « ركذتو ةثنؤم يهو « دبزلاب فذقو ىلغ اذإ بنعلا

 : لئاسم ثيدحلا يفو

 معأ وه ام ىلع قلطتو « ًاعامجإ ةقيقح ركذ ام ىلع قلطت رمخلا نأ : ىلوألا

 . كلذ ريغ نم وأ« ذيبنلا نم وأ ءريصعلا نم ركسأ ام وهو « كلذ نم

 ؟ال وأ ‹ ةقيقح قالطإلا اذه له ؛ ءاملعلا فلتخا اغإو

 رمخ ةنيدملاب امو« تمرح اهنأل ؛ حصأ مومعلا : «سوماقلا» بحاص لاق

 . ةقيقح مومعلا نأ ديري هنأكو « ىهتنا . رمتلاو رسبلا الإ ناك ام « بنع

 مسا ىنعمب نوكيف ؛ هرتست : يأ ؛ لقعلا رمخت اهنأل : ليق ؛ ارمخ تيمسو
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 كلام نب سنأ ثيدح ١١11١ ركسملا نايبو ٠ براشلا دح باب - ٤ دودحلا باتك ۔۲

 هرمخ : لاقي ؛ دتشت ىح « ىطغت اهنأل : ليقو « لقعلل ةرتاسلا : يأ ؛ لعافلا

 ا لقعلا طلاخت اهنأل : باس بيسي يأ

 : هنمو هطلاخ اذإ

 قاد أ احم ادر ار انيق

 « هكاردإ غلب : يأ ؛ نيجعلا رمتخا هنمو ؛ كردت ىَّتح « كرتت اهنأل : ليقو
 . اهيف هذه يناعملا عامتجال ؛ لكلا نم ه ةذوخأم : ليقو

 ىّتح « تكرت اهنأل ؛رمخلا يف ةدوجوم اهلك هجوألا : ٌربلا دبع نبا لاق

 طور لطب تل « لقعلا تطلاخ تبرش اذإف ؛ تنكسو تكردأ

 مجنلا» يفو « ًاعامجإ ةقيقح ةقيق دتشملا بنعلا ريصع ىلع قلطت رمخلاف : تلق

 . دبزلاب فذقي مل نإو « بنعلا ريصع نم ركسملا عامجإلاب رمخلا : «جاهولا
 .. هيلع ًاعمجم نوكي ال ذئنيحو ؛ فذقي نأ ةفينح وبأ طرتشاو

 ؛ كلذب ةعامجو ينزملا لاقف « ةذبنألا ىلع رمخلا عوقو يف انباحصأ فلتخاو

 ؛ ةغللا يف سايق وهو « مسالا يف كارتشالا يضتقي ةفصلا يف كارتشالا نأل

 ال هنأ  نيرثكألا ىلإ يعفارلا بسنو ثيداحألا رهاظ وهو « رثكألا دنع زئاج وهو

 . ًازاجم الإ اهيلع عقي

 نم «ةيادهلا» بحاص هب مزجو« « مكحما» يف ف هديس نبا مزج هبو : تلق

 وهو . دتشأ اذإ « بنعلا ءام نم رصتعا ام اندنع رمخملا : لاق ثيح ؛ ؛ ةيفدحلا

 . ملعلا لهأو ةغللا لهأ دلع فورعملا
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 كلام نب سنأ ثيدح ٠٠١١ ركسملا نايبو ‹ براشلا دح باب ٤ . دودحلا باتك ٠١

 نم الإ رمخلا فرعت ال برعلا نأ موق معز : لاقو « يباطخلا كلذ درو

 برع ارمخ بنعلا نم ذختملا ريغ اومس نيذلا ةباحصلا نإ : مهل لاقيف « بنعلا

 ظ . هوقلطأ امل « احيحص مسالا نكي مل ولف « ءاحصف

 اهترثكو اهتحص ىلع هريغو سنأ نع ةدراولا ثيداحألا : يبطرقلا لاقو

 نم ناك امو « بنعلا نم الإ نوكت ال رمخلا نأب نيلئاقلا نييفوكلا بهذم لطبت
 ؛ برعلا ةغلل فلاخم لوق وهو « رمخلا مسا هلوانتي الو ءًارمخ ىمسي ال هريغ

 رمألا نم اومهف رمخلا ميرحت لزن امل مهنأل ؛ ةباحصلا مهفلو ةحيحصلا ةّنسلل

 ام نيبو بنعلا نم ذختي ام نيب اوقرفي ملو « ركسم لك ميرحت رمخلا بانتجاب

 مهو « بنعلا ريصع ريغ نم ناك ام اومرحو امهنيب اووس لب ؛ هريغ نم ذختي
 ‹ ةقارإلا نع اوفقوتل « ددرت هي حما ناو راب ارت لو ياو نال لع

 ظ .. مرحتلا اوققحتيو اولصفتسي ىتح

 « ثيدحلا . .. ةسمح نم يهو رمخلا ميرحت لزن هنأ : رمع ثيدح ىتأيو

 هنأ ال « مرحتلا هب قلعت ام نايب دارأ هنأ لمتحي ناك نإو , ةغللا لهأ نم رمعو

 سس يل ةغللا يف ىمسملا

 . ةيعرش ةقيقح نوكيف ؛ عونلا اذهل ًايعرش

 رمجخ ركس لک لاق يَ يبنلا نأ : رمع نبا نع ملسم ثيدح هل لديو

 ناكو «رمخلا ميرحت يف تلزن امل ةيآلا نإ : يباطخلا لاق ء«مارحرمخ لکو

 : ظفل لثم نوكيف ؛ ركسأ ام وه اهامسم نأ نيب « نيبطاخملل ًالوهجم اهاّمسم

 . ىهتنأ . ةيعرشلا قئاقحلا نم امهريغو ةاكزلاو ةالصلا
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 كلام نب سنأ ثيدح ١١51 ركسملا نايبو « براشلا دح باب ٤ ' دودحلا باتک 7

 وک ًابيرق  هنع فلس ام فلاخي اذه : تلق

 رب هنأكف ؛ سال ای مما هکر اصلا تس

 EN رازمالاک «رمخلا ظفل ريغب تارکسلا ضعب نومسي اوناك

E SN0 ا  e 

 ك لكلا ديبالا م

 دتشلا بنعلا ريصع يف ةيوغل ةقيقح ةقيقح رمخلا نأ: ًاعيمج ركذ ام لصحتف

 وأ  ةغللا يف سايق وأ  ةيعرش ةقيقح ركسي امم هريغ يفو « دبزلاب فذقي يذلا

 ا مرارا و ولا اب

 ظ ش . هريغب وأ « ةيعرشلا ةقيقحلا ىلإ ظفللا

 ر یکتا ل نا رت انزل ین نينو را قالت نأ رمال

 مومعلاو : , هلوقب «سوماقلا» بحاص نسحأ دقف ؛ ةقيقحلا لصألاو « ناسللا لهأ

 « «(زنكلا» حراشو هليس نبا هلاق امك « ةغللا ىلع تدق يتلا ىواعدلا امأو

AR0  

 .. ةغللا لهأل هلعج مث « هبهذم نم

 ٠ 0 ا هلوق : ةيناغلا ةلأسملا |

 لقن دق هنأل ؛ هاوعد ىف عزونو « عامجإلا هيف يعداو « رمخلا براش ىلع دحلا
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 اا ركسملا نايبو « براشلا دح باب 4 دو دحلا باتك ۔ ۲

 ىلع صني مل غلي هنأل ؛ ريزعتلا الإ هيف بجي ال هنأ ملعلا لهأ نم ةفئاط نع
 . قلطملا برضلا هنع تبث امنإو « نيعم دح

 فلتخا دقو « لخنلا فعس وهو « ديرجلاب دلجلا نوكي هنأ ىلع ليلد هيفو

 دوعلاب دلجلا زاوج : اهبرقأ : لاوقأ ةثالث ىلع ديرجلاب دلجلا نيعتي له ؛ ءاملعلا

 . لاعنلاو نيديلاب برضلا ىلع راصتقالا زوجيو « ديرجلا ريغ
 فارطأو لاعنلاو ديرجلاب ءافتكالا ىلع اوعمجأ : «ملسم حرشا ىف لاق

 . طوسلاب هزاوج حصألاو : لاق مث « بايثلا

 فارطأو ؛ نيدرمتملل طوسلا نيعف نيرخأتملا ضعب طسوت : فنصملا لاقو
 . مهب قيلي ام بسحب مهادع نمو باا لاعنلاو سايثلا

 : ظفلب دمحأو يقهيبلا هجرخأ ام « نيعبرأ وحن ثيدحلا يف هلوق نيع دقو

 . لاعنلاو ديرجلاب نيتدلج دحاو لك هدلجف ًالجر نيرشع نم ًابيرق رمأف
 تابرضلا ةلمج نأو « هبعشت ىلع هيف فلتخا ام عمجي اذهو : فنصملا لاق .
 . نيعبرأ نيتديرجب هدلج هنأ ال « نيعبرأ تناك

 هتراشتسا ببس ؛ هرخآ ىلإ . . . راشتسا رمع ناك املف : هلوق ؛ ةثلاثلا ةلأسملا

 دق سانلا نإ : رمع ىلإ بتك ديلولا نب دلاخ نأ : يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ام

 ‹ مهلأسف « راصنألاو نورجاهملا هدنعو : لاق ؟ةبوقعلا اورقاحتو رمخلا ىف اوكمهنا

 . نينامث برضي نأ ىلع اوعمجأف

 لاقف ءرمخلا يف راشتسا رمع نأ : ديزي نب روث نع «أطوملا» يف كلام جرخأو
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 ء ركس برش اذإ هنإف ؛ نينامث هدلجت نأ ىرن : مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع هل

 . نينامث رمخلا ىف ةرمع دلجف ؛ ىرتفا ىذه اذإو « يذه ركس اذإو

 امك مزح نبا هركنأ دقو « قرط ىلع نع رثألا اذهلو « لضعم ثيدح اذهو

 هلوق دعي ال يذاهلاو ؛ ىرتفا ىذه اذإ : لاق هنأل ؛ ةراكن هانعم يفو « فلس

 ظ . دمع دنع الإ ةيرف الو . هل دمع ال هنأل ؛ ةيرف

 : مالّسلا هيلع ىلع نع ةرتاوتم رابخألا تءاج : لاق قازرلا دبع جرخأ دقو

 نأ ىفخي الو ؛ يفرم يور ايا ايس لم ىلا

 : هديؤي ىتآلا ثيدحلا

 هللا لوسر دلج :- ةبقع نب ديلولا ةصق يف ىلع نع ملسملم 5

 اذهو « ةنُم لكو نار دلجو « نيعبرأ ركب وبأ دلجو ”نيعمرأ اک

 لاقف رحل أَيَقَءار نأ هيلع داهش ًالُجر نأ : ثيدحلا يفو . ىلإ ُبحأ

 ظ ٠ .اهبرش ىتح اَهأَيقَتي مل ُهْنِإ : نامثُع

 ةحنم» يف اهانققح : ( ةبقع نب ديلولا ةصق يف يلع نع ملسلو)

 يف ةبقع نب ديلولا دلجب ًايلع رمأ نامثع نأ اهيفو « «راهنلا ءوض ىلع رافغلا
 كسمأ : لاق « نيعبرأ غلب املف « هدلجن « هدلجا : رفعج نب هللا دبعل لاقف «رمخلا

 ‹ نينامث رمع دلجو « نيعبرأ ركب وبأ دلجو « نيعبرأ كي ظ

 أيقتي هآر هنأ هيلع دهش ًالجر نأ : ثيدحلا يفو . ىلإ بحأ اذهو « ةنس لكو

 . (اهبرش ىتح اهأيقتي مل هنإ : نامثع لاقف ءرمخلا '
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 ىلع ثيدح - ۲ ركسملا نايبو ‹ براشلا دح باب ۔ ٤ دودحلا باتك ١

 هنأ : دري الف ؛ ًاقلطم هيلإ بحأ هنأ ال « نيبراشلا ةأرج عم هيلإ بحأ هنأ ديري

 ىلإ ةراشإلا رعاظ إذ !؟ف يبنلا لعف نم هيلا بحأ رمع لمف لعجي فيك

 . نونامثلا وهو « رمع لعف

 لعنفي مل هنأ ىلع لاد ؛ نيغيرألا دعب كسمأ هلوق رهاظ نإ : لاقي هنكلو

 رف هللا دبع ةياور نم «يراخبلا حيحص» يف ىف نأب هنع بيجأو ‹« هيلإ بحألا

 يف يذلاو « ةدحاو ةصقلاو « نينامث ديلولا دلج ًايلع نأ : رايخلا نب يدع

 مامتب هللا دبع رمأ « ىلإ بحأ اذهو : لاق نأ دعب هنأكو < حجرأ «يراحبلا»

 هبرضف ناسأر هل طوسب هدلج هنأ وهو ؛ رخآلا اوجلا نم ىلوأ هذهو « نينامثلا

 . هل هقايس ةبسانم مدعل فيعض اذه نإف ؛ نب نينامث ةلمجلا تناكف « نيعبرأ

 نيعبرأ رمخلا يف دلج هنأ : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع تاياورلاو ظ

 مهف هنأكف « لاعنلاب : اهضعب يفو « نيعبرأ وحن : اهظافلأ يف نأ الإ « ةريثك

 0 .ةدلج نيعبرأ وحنب ردقتي كلذ نأ ةباحصلا

 دمحأو كلامو لا ةيوداهلا تبهذف : كلذ يف ءاملعلا فلتخاو

 مايقل : اولاق « ةدلج نينامث ناركسلا ىلع دحلا بجي هنأ : يعفاشلا يلوق دحأو

 . دحأ هيلع ركني مل هنإف ؛ يب A بولا

 هع NT دوادو هنع روهشملا ىف ذ يعفاشلا بهذو 0

 يبأ ةفالخ يف رمألا هيلع رقتسا يذلا هنألو « هلعف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 ةيواعم ثيدح _ ۳ ركسملا نايبو ‹ براشلا دح باب ٤ . دودحلا باتك ۔ ۲

 دازي الو.« نوعبرألا طوحألا نأ ملع ء اهفالتخاو تاياورلا يف ام عبشت نمو

 لاقف ء رمخل ا أيقتي هآر هنأ ديلولا ىلع دهش الج ر نأ : ثيدحلا اذه يفو

 نالجر هيلع دهش هنأ : ملسم ىفو « اهبرش ىتح « اهأيقتي مل هنإ : نامثع

 . اهؤيقتي هآر هنأ : رخآ هيلع دهشو « رمخلا برش هنأ : نارمح امهدحأ

 أيقت نم ه نأ ق هيقفاومو كلام ليلد اذه : «ملسم حرش» يف يوونلا لاق

 هنأ لامتحال ؛ كلذ دّرجمب دحي ال هنأ انبهذمو ؛ رمخلا براش ّدح حي رمخلا

 ی ای اا

 . دودحلل

 روكذملا ةبقع نب ديلا دلج ىلع اقف ضا يوق انه كلام ليلدو

 ( ٠ .ها.ثيدحلا اذه يف

 فنصلا راصتقا نأ ىفنخي ال مث « ةيوداهلا تلاق كلام هلاق ام لشو : تلق

 ىلع دحاو ةداهشب ديلولا دلج هنأ هماهيإل ؛ ريصقت « هدحو ءىقلاب دهاشلا ىلع

 قلا

 براش يف لاق هنأ : وب يبنلا نع هنع هللا يضر ةيواعُم نعو ۳
 ةشلاثلا برش اذإ مث  ةوُدلْجاف برش اذإ مث .ةودلجاف برش اذإ» : ا

 ET دمحأ هجرخأ . (هقّنَع اوبرضاف ةعبارلا برش اذإ مث « هو دلجاف

 يادوب كلذ ا ا ىلع لديام يذمرتلا رو

 . يرهزلا نع احيرص
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 ةيواعم ثيدح _ ۳ ركسملا نايبو « براشلا دح باب ٤ دودحلا باتک ١

 : رمخلا براش يف لاق هنأ : ل يبنلا نع هنع هللا يضر ةيواعم نعو)

 ‹ هودلجاف ةثلاثلا برش اذإ مث , هودلجاف برش اذإ مث « هودلجاف 5 اذإ»

 : (ةعبرألاو « هظفل اذهو  دمحأ هجرخأ . «هقنع اوبرضاف ةعباّرلا برش اذإ مث

 ِ ؟ةسماخلا برش نإ وأ « ةعبارلا برش نإ لتقي له : هلتق يف تاياورلا تفلتخا

 - ىلوألا دعب تارم ثالث ٍدلجلا ركذو  راصقلا نابأ ةياور نم دواد وبأ جرخأف

 . «مهولتقاف اوبرش نإف» : لاق مث

 يف لاق هبسحأو : لاق هنأ هنع عفان ةياور نم رمع نبا ثيدح نم جرخأو

 . «هولتقاف اهبرش نإف» : ةسماخلا

 یعداو « نتا ا ا ةيرهاظلا بهذ اهيف هلتق ىلإو

 . هخسن ىلع عامجإلا مدع

 ةياور نم ىتأي ام الإ « ًاحيرص ًاخسان اوركذي ملو ‹ خوسنم هنأ ىلع روهمجلاو

 دقو « ةعبارلا يف لتقلا كرت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : يرهزلا نع دواد يبأ

 . رذعل هكرت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلعلف « كرتلا نم ىوقأ لوقلا : لاقي

 احيرص دواد وبأ كلذ جرخأو « خوسنم هنأ ىلع لدي ام يذمرتلا ركذو) -

 3 ةيرهزلا نع

 هللا لوسر لاق : لاق بيؤذ نب ةصيبق نع يرهزلا ةياور نم هجرخأ ام ديري

 اذإ مث « لاق نأ ىلإ  هودلجاف رمخلا برش نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 دق هب يتأ مث « هدلجف برش دق لجرب ىتأف : لاق « «هولتقاف ةعبارلا يف برش
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 ةريره يبأ ثيدح - ١١64  ركسملا نايبو « براشلا دح باب  ؛ دودحلا باتك ١

 عفرف ؛ هدلجف ةعبارلا هب يتأ مث « هدلجف برش دق هب ىتأ مث « هدلجف برش

 . ةصخر اتناكف سانلا نع لتقلا

 راب ااا لتقلا خسن ديري اذه : يعفاشلا لاقو

 . ملعأ هللاو « يذمرتلا لاق هلثمو

 اذإ» : 8و هلا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - 6

 . هيلع قفتم . «هجولا قتيلف ؛ يك دحأ برض

 برض اذإ» : 8ك هللا لوسر لاق : لاق - يا ةريره يبأ نعو)

 . (هيلع قفتم . «هجولا قتيلف ؛ مك دحأ

 كانك ويش ىف الو دج ىف هولا برين لحب الا هنأ ىلع ل تيدا
 هيلع يلع نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ امل ؛ ريكاذملاو قارما يف دودحملا برضي ال

 يلو د ا الل اسير دالجلل لاق هنأ مالّسلا

 ظ . هريكاذمو

 هيلع يلع نع قرط نم يقهيبلاو روصنم نب ديعسو قازرلا دبع هجرخأو
 . اهبرض عم هيلع نمؤي ال هنأل ؛ ريكاذملاو قارملا نع ىهن امنإو « مالسلا

 برضي ال هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذف : سأرلا يف هبرض يف فلتخاو

 : اولاق ؛ هيف هبرض زاوج ىلإ مهريغو ةيوداهلا تبهذو « نومأم ريغ وه ْذِإ ؛ هيف

 هنع هللا يضر ركب يبأ لوقلو « سأرلا برضا : دالجلل مالّسلا هيلع يلع لوقل

 ‹ عاطقناو فعض هيفو « ةبيش يبأ نبا هجرخأ . هيف ناطيشلا نإف ؛ سأرلا برضا

 نفت



 سابع نبا ثيدح ١١590 ركسملا نايبو ء براشلا دح باب- 4 ٠ دودحلا باتک 0 ١١

 . هسأر يف الإ برضي ال هنأ كلام بهذو
 ىثحي نأ رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هنأ :ثيدحلا يف :ةدئاف |
 : لئاقلا لوقيو « هيلع نوعديو هنوبسي موقلا عرش « ىلو املف « تكبيو بارتلا هيلع

 نكلو اذه اولوقت ال» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت )ا لاقت ت وهلا

 . تيكبتلاو بيرثتلا يرزاملا بجوأو « «همحرا مهللا ءهل رفغا مهللا : اولوق

 ملسأ نب ديز نع «ًاطوملا» يف كلام جرخأف « برضلا طوس ةفص امأو

 طوسب ىتأف الجر دلجي نأ دارأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ا

 نيب نوكيف ؛ «اذه نود» : لاقف ديدج ا ىتأف 1 «اذه قوف» : : لاقف « نلخ

 ‹ نيطوس نيب دحلا طوس : مالسلا هيلع يلع نع يعفارلا ركذو « قلخلاو ديدجلا
 5 ىولت رويس نم ذختملا وه طوسلا : : حالصلا نبا لاق ٠ نيبرض نيب هبرضو

 : ١ قي هللا ا لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ۱16

 .  مكاحلاو يذمرتلا «دجاسملا يف ةودحلا ماقت

 ماقت ال» : قلي هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو)

 هدانسإ ىفو , هجام نبا هجرخأو : (مكاحلاو يذمرتلا هاور . «دجاسملا يف دودحلا

 نباو مكاحلاو دواد وبأ هجرخأو « هظفح لبق نم فيعض ؛ ىكملا ملسم نب ليعامسإ

 . هدانسإب سأب الو « مازح نب نكح ثيدح نم ىقهيبلاو ينطقرادلاو نكسلا

 يبأ نبا جرخأف ٠ ةباحصلا هب لمع دقو « ةدضاعتم لكلاو رخأ قرط هلو .

 : لاقف ؛ دح يف لجرب باطخلا نب رمع ىتأ : لاق باهش نب قراط نع ةبيش

 يلع نع جرخأو « نيخيشلا طرش ىلع هدنسأو ؛ هابرضا مث « دجسملا نم هاجرخأ
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 رمعو سنأ اثيدح 1١1١779311١55 ركسملا نايبو « براشلا دح ناب - 4 دودحلا باتك -

 يعل 57 1 نع هجرخأ ابنك أب: لاقف ¿ هراسف هيلإ ءاج 4 5 ن أ: | ا 0 ٠ ظ :

 . لاقم هدلس يفو ؛ ) دحلا ل

 ال ؛ نویفوکلاو ١ قاحسإو دس بهذ دجسملا يف دحلا ةماقإ زاوج مدع ىلإو

 .. ليلدلا نم ركذ

 لتس هناكو کای هلالي لو ةزاوجج ىلإ يبعشلاو لیل يبأ نب بجفو ظ
 . نيلوألا لوق ديري « ىلوأ دجسملا هزن نم لوقو : لاطب نبا لاق « هيزنتلا ىلع ىهنلا

 امو« رنا مرغ لا لأ دق لاق هنع هللا يضر سنأ نعو 7

 0 . ملسُم ُهِجَرْخَأ . رع رمت نم الإ « برشُي بارش ةنيدملاب

 ةنيدملاب امو ءرمخلا ميرحت هللا لزنأ َدَقَل : لاق هنع هللا يضر سا غو )

 نم فلس ام ىلع ليلد هيف : (ملسُم ُهِجَرْخَأ . رت نم الإ« برشي بارش

 ٠ ..مرحتلا ةيآ لوزن دنع ارمخ رمتلا ذيبن ةيمست

 ١١17 ةسمخ نم يهو . رمخلا ميرحت لزن : لاق هنع هللا يضر رّمع نعو :

 قفتم . لقعلا رماخ ام ٌرُمَحلاو ,ريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو رمتلاو بنعلا نم

 نم : : ةسمخ نم يهو« رمخلا رحت لزن : 08 تعال يقر رک نعول ظ

 EN لقعلا رماخ ام ٌرْمخلاو « ريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو رمتلاو تلا (

 ثيدح نأل ؛ سنأ ثيدحب 5 هنإ لاقي واش ةثالثلا هجرخأو : (هيلع

 دييقت هيف سيل رمع مالكو « ةئيدملا يف بارشلا نم ناك امع رابخإ سنأ
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 رمع نبا ثيدح 6 ركسملا نايبو « براشلا دح باب ٤ دودحلا باتک ١١

 « لقعلا رماخ ام رمخلا : هلوقو « ًاقلطم سانلا هبرشي امع رابخإ وه اغإو « ةنيدملاب
 ارمخ : ىمسي هاطغ وأ ‹ لقعلا طلاخ ام لك نأ هرهاظو « ةيمستلا هجو ىلإ ةراشإ

 . يتآلا ثيدحلا ًاضيأ هل لديو « هريغ نم وأ « ركذ امم ناك ءاوس « ةغل

 ركسم ّلك» : لاق قلي يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 8

 . ملسُم هجرخأ . «مارح ركسم لکو «رمخ

 ٌرمخ ركسم لك» : لاق اق قي يبنلا نأ اًمهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو)

 . ًارمخ ىمسي ركسم لك نأ ىلع لاد هنإف : (. ملسُم هجرخأ . «ٌمارح ركسم لکو

 لكل ماع وهو « ركسم لك ميرحت ىلع ليلد . «مارح ركسم لك» : هلوق يفو
 0 . ذيبن وأ ءريصع نم ناك ام

 ميرحت وأ ءركسملا ردقلا ميرحت داري له : ركسملاب دارملا يف ءاملعلا فلتخا امنإو

 ؟راكسإلا ةيحالص سنجلا كلذ يف ناك اذإ ء ركسي ملو « لق نإو « ًاقلطم هلوانت

 مهريغو ةباحصلا نم روهمجلا « هسنج ركسأ امن ريثكلاو ليلقلا رحت ىلإ بهذ
 :ةيدخلا ام نلف: امج داماو كلا يعفاشلاو قاحسإو دمحأو

 لك».: ةشئاع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ امو . اذه دعب ىتآلا رباج ثيدحو

 . «مارح هنم فكلا ءلمف ؛ قرفلا هنم ركسأ امو « مارح ركسم

 لع هنأ : صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم يواحطلاو نابح نبا هجرخأ او
Dz a بسمو 

 نع ولخت ال ةريثك تاياور هأنعم يفو « «هريثك ركسأ ام ليلق نع مكاهنأ» : لاق

 . تعمس اب دضتعت اهنكل « اهديناسأ ىف لاقم
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 رمع نبأ ثيدح ۔ ۸ ركسملا نايبو ‹ براشلا دح باب 5 دودحلا باتك ۔ ۲

 لودعلا يف دحأل غاسم ال ةريثك كلذ يف رابخألا : يناعمسلا رفظم وبأ لاق

 .اهنع
 لحي هنأ ىلإ ةرصبلا ءاملع رثكأو « هباحصأو ةفينح وبأو نويفوكلا بهذو

 يف هطسب دق ةيفنحلا بهذم قيقحتو ‹ بطرلاو بنعلا ريصع ريغ نم ركسملا نود
 ظ ظ ٠ : لاق ثيح «زنكلا حرش»

 فالاقو او ىلع ا يلا اه م يا عر لا لقاح انأ نإ
 فذقب هلامكو « ةدشلا ةيآ نم نايلغلا نإ : لاقو ‹ اهريثكو اهليلق مرح ؛ دبزلاب

 طانتف ةيعطق عرشلا ماكحأو « ردكلا نم يفاصلا زيمتي هب ْذِإ ؛ هنوكسبو دبزلا

 دك عيبلا ةمرحو لحتسملا رافكإو دودحلاك ؛ ةياهنلاب

 نأل ؛ دبزلاب فذقلا ط رتشي الو ءًارمخ راص « دعشا اذإ هيبتا دو

 . ةوادعلا عاقيإو داسفلا يف رثؤملا وهو « ميرحتلل يضتتقملا ىنعملاو « هب تبثي مسالا

 بهذي ىّتح « خبط نإ « بنعلا نم ريصعلا وهو ؛ ءاطلا رسكب ؛ ءالطلا امأو

 ؛ بيبزلا عب عيقنو « بطرلا ءام نم عئينلا وهو ؛ نيتحتفب ركّسلاو « هيثلث نم لقأ

 . رمخلا نود اهتمرحو « دتشاو يلغ نإ« مارح لكلاف « بيبزلا ءام نم ئينلا وهو

 اذإ ء دتشا نإو « خبط ىندأ خبط نإ بيبزلاو رمتلا ذيبن : عبرأ اهنم لالحلاو -

 ءامو رمتلا ءام طلخي نأ وهو ؛ ناطيلخلاو « يرطو وهل الب ركسي الام برش

TEثلثملاو ء ال أ ء خبط ؛ رار هاو ا ايلا  : 

 . هيف فرصت ضعبب همالك ىهتنا « يبنعلا
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 رمع نبا ثيدح ١١7 ركسملا نايبو « براشلا دح باب ٤ دودحلا باتک ١١

 : ثيدحلا ليلا ا يواحطلا اق اب اذه رمع نبا ت ثيدح لوؤتو

 ىّبح « التاق : ىمسي ال لتاقلا نأ هديؤيو : لاق « هدنع ركسلا عقي

 ؛ اهريثكو اهليلق رمخلا تمرح : فر« نتابع نا تيل هل لديو : لاق ‹ لتقي

 يف فلتخا هنأ الإ تاقث هلاجرو « يئاسنلا .هجرخأ EE لك نم ركسلاو

 . هفقوو هعفر يفو « هعاطقناو هلصو

 ةياورلا نأ حجارلا نإ : هريغو دما اق دقف ؛ هتحص ريدقت ىلع هنأ ىلع

 . نيتحتفب وأ ٠ « نيسلا مضب ركسلا ال نيسلا نوكسو ميملا مضب ؛ و هيف

 يتلا ثيداحألا نم تفرع ام مواقي ال درف ثيدح وهف هتوبث ريدقت ىلعو
 نع اهنم ءيش ولخي ال ثيداحأو راثآ نم ةلدأ حرشلا يف مهل درس دقو « اهانركذ .

 0 . ىعدملا ىلع ضهتنت الف ؛ حداق >

 هلاق امك ؛ ركشم لکل همومع  ةغل هيف قحلا نأ تعمس دق رمنملا ظفل مث
 .. ميرحتلا ليلد ركذ ام لوانت دقف ؛ نيدلا دجم

 وهو  قذابلا نع ةيريوج وبأ هلأس امل سابع نبا نع يراخبلا جرخأ دقو
 ؛ برعم ىسراف وهو « ةروسكملا : ليقو « ةحوتفملا ةمجعملا لاذلاو ةدحوملا ءابلاب

 رس ام را ب ماع اقف _.كلطلا رهو نان هلم >

 . ثيبخلا مارحلا الإ « بيطلا لالحلا دعب سيل « بيطلا لالحلا بارشلا « مارح
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 رمع نبا ثيدح ١ 1١١58 ركسملا نايبو ء« براشلا دح باب ٤  هودحلا باتك ١١

 نبا لاقف ؟ءالطلا نع نولأسي موق هاتأ هنأ : سابع نبا نع يقهيبلا جرخأو ٠
 : اولاققف « هنع يننولأست يذلا يل اونيبف « ينومتلأس اذإ ؟اذه مكؤالط امو : سابع

 ناند : اولاق ؟ناندلا امو : لاق « ناندلا يف لعجي مث« خبطي مث ٠ او

 لكف: را ااا لاق « معن : ما لاق « ةريقم

 ظ . مارح ركسم

 ی ا

 !نينمؤملا م اي : لاق ينالوخلا ملسم يبأ لاؤس يف ةشئ ةشئاع نع 'اضيأ جرخأو

 هللا قدص : تلاق ؟ءالطلا : هل لاقي  ماشلا لهأ ينعي - مهل ًابارش نوبرشي مهنإ

 هللا لوسر يبح تعمس ؛ يّبح غلبو
 0. «اهمسا ريغب اهنومسيرمخلا

 و أ ةللك هللا لؤسر نع يرعشألا كلام يبأ نع هلثم جرخأو

 مديل مهسوؤر ىلع برضتو اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا يتّمأ نم سانأ

 . «ریزانخو ةدرق مهنم لعجيو ٠ ضرألا مهب هللا فسخي

 برشي هنأ معزف ؛ بارش حير نالف نم تدجو ينإ : لاق هنأ : رمع نع جرخأو
 . امات دحل ا هدلجف ؛ هتدلج ركسي ناك نإف ؛ برشي امع لئاس ينإو « ءالطلا

 نوبرشي يتمأ نم اسانآ ن نإ» : لوقي هل

 نع ةفلتخم ةريثك راثآ ةبرشألا يف تءاج : لاق هنأ : ديبع يبأ نع جرخأو
 ريصع نم ىلغ ام : يهو ؛رمخلا : اهلوأف « ريسفت هل لكو ؛ هباحصأو 17

 يبا O E يس إلا . بنعلا

 طفلا
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 هيفو «رانلا هسمت مل يذلا رمتلا عيقن وهو ؛  نيتحتفب : ينعي  ركسلا اهنمو

 . رمخ ركسلا : لاق هنأ : دوعسم نبا نع ىوري

 ؛ ةلمهملاو ةنكاسلا ةيقوفلا : يأ ؛ ةانثملاو e ءابلا رسكب - : عتبلا اهنمو

 ٠ ( . لسعلا ذيبن وهو

 . ريعشلا ذيبن يهو ؛ ميلا رسكب  ةعجلا اهنمو

 هللا يضر رمع نبا نع ةعبرألا هذه ريسفت ءاج . ةرذلا نم وهو ؛ رزملا اهنمو

 يسب جم رمخلاو : لاق : هنع ةياورلا يف مرا نبا اا

 . رمتلا

 ءارلا مضو فاكلا نوكسو ةلمهملا نيسلا مضب : ينعي  ةكركُسلا اهنمو

 . ةرذلا نم اهنأ : ىسوم يبأ نع « ةحوتفم فاكف

 خضتفا ام ؛- ةمجعملا ءاخلاو ةمجعملا داضلاو ءافلاب : ىنعي  خيضفلا اهنمو
 نإف : ديبع وبأ لاق ء خوضفلا : رمع نبا هامسو ءران هسمت نأ ريغ نم رسبلا نم

Eبرعلا ضععب : ا  

 صرب ألا نب ديبع لاق « ءالطلا : اهنيعب رمخلا يمست

 ةدعج ابأ ىنكي بئذلا امك ءالطلا ىنكت رمخملا يه

 . قذابلا : يمس رمخلا كلذكو : لاق

 اا مومعلاب لمعلا ديت راثآ هذهف « تفرع اذإ

 : يتآلا ثيدحلا روهمجلا ةلدأ نمو « حيبملا ىلع
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 رباج ثيدح 2 1١86 ركسملا نايبو ‹ براشلا دح باب- ٤ دودحلا باتك ١

 E :لاق خالك هللا لوسر نأ أ : هنع هللا يضر رباج نعو 8

 ا ب دمحأ ةجرخأ «مارح هليلقف هريثك

 هريثك رسا اَم» :لاق ق هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)

 هجرخأو : (. نابح نبا هححصو « ةعبرألاو | ا (مارح هليلقف

 0 . تاقث هلاجرو . هنسحو يذمرتلا

 يبأ نب دعس نب رماع قيرط نم نابح نباو ينطقرادلاو يئاسنلا جرخأو
 ام ليلق نع ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىهن : ظفلب هيبأ نع صاقو

 . هريثك ركسأ
 تاوخ نعو اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو ماسلا هيلع يلع نع بابلا يفو

 , ثيدحلا بتك يف ةجرخم اهلك ؛ تباث نب ديزو رمع نبا نعو ديعس نعو
 . هقيقحت مدقتو ؛ ةجحلا هب موقت لكلاو

 . ةشيشحلاك « ًابورشم نكي مل نإو « ءيش يأ نم ركسأ ام مرحيو : ةدئاف

 ثدحت اهنإف ؛ ةرباكم يهف «رّدخت اغإو ركست ال اهنإ لاق نم : فنصملا لاق
 « ةرتفم يهف « راكسإلا مدع مس اذإو : لاق « ةوشنلاو برطلا نم رمخلا ثدحت ام

 ظ . رتفمو ركسم ص نع هللا لوسر ىهن هنأ : ود وب جرخأ دقو

 ٠ . ءاضعألا يف روخلاو روتفلا ثروي تار لک رتفملا : يباطخلا لاق

 اهلحتسا نم نأو « ةشيشحلا جرحت ىلع عامجإلا ةيميت نباو يقارعلا ىكحو
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 سابع نبا ثيدح 17 ركسملا نايبو « براشلا دح باب ٠ ٤ دودحلا باتک ١١

 نم ةسداسلا ةئاملا رخآ يف ترهظ ام لوأ ةشيشحلا نإ : ةيميت نبا لاق

 رمخلا نم رش يهو « تاركنملا مظعأ نم يهو «راتتلا ةلود ترهظ نيح ةرجهلا

 اهنع ماطفلا بعصيو ؛ رم اك ًابرطو ةذلو ةوشن ثروت اهن أل ؛ هوجولا ضعب نم
 : لئاقلا أطخأ دقو ٠ رمخلا نم مظعأ

 مارحلا ريغ ميرحت مارحو لشو لقع رغ قم ھوم
 0 . مارح وهف جنبلا امأو

 ا ةشيشحلا يف دحلا نإ : ةيميت نيا" لاق

 ردق اهنم ناسنإلا لوانت اذإ « ًادج ةركسم ؛ - رصم ىف دجوت ؛ بنقلا : ىمستو -

 نيرشعو ةئام ءاملعلا ضعب اهنم دعو « ةريثك اهلاصخ حئابقو ؛ نيمهرد وأ« مهرد

 . راضم ةدايز هيفو « نويفألا يف ةدوجوم اهلاصخ حئابقو ! ةيويندو ةينيد ةرضم

 ءاملع ورخأتم هنع هلقنو « ةركسم اهنإ : ةزوجلا يف ديعلا قيقد نبا لاق

 ظ . هودمتعاو « نيقيرفلا

 هللا ا هللا لوسر َناك : لاق اًمُهنع هللا يضر ا نبا نعو - ١

 ؛ دغلا دّعبو دغلاو هموي ةبرشيف « ءاقّسلا يف بيرلا هَل ذبْنُي َمّلسو هلآو هيلع

 . ْملْسُم ةجرخأ . ةقارهأ ء ءيش لّضَف نإف ؛ هاقسو ةبرش « ةثلاثلا ءاسم ناك اذإف

 بلم ا ياس فا لوضر داتا لات 1 قفز اع دابا ةا
 اذإف ؛ دغلا دعبو دغلاو هموي هبرشيف « ءاقسلا يف بيبزلا هل ذبني ملسو هلآو

 هيلا اهرسكو داضلا حتفب : (لضف نإف ؛ ماقسو هبرش « ةثلاثلا ءاسم ناك

 . (ملسم هجرخأ . هقارهأ
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 ةملس مأ ثيدح- ١1 ركسملا نايبو « براشلا دح باب  ؛  دودحلا باتك ٠١

 35 خلا يف هذه نم ةبيرق رخآ ظافلأ هلو « ملسم تاياور ىدحإ ةياو رلا ه هذه:

 ظ ظ اوچ يف مالك الو ء ذابتنالا زاوج ىلع ليلد هيفو

 ا E هلوقب « دتشا اذإ ذيبنلا برش زاوجب لوقي نم جتحا دقو
 ا ا ىلع ليا داخل هيتس الا هبصب رمأ وأ « مداخلا هاقس

 ل ا ا . هنع اهزنت ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 يف رّيغت ضعب هيف ادب اغإو «راكسإلا دح غلب هنأ ىلع لیلد ال هنأب بيججأو

 . داسفلا ةيشخل ؛ ةردابم مداخلا هاقسف « اهوحن وأ « ةضومح نم همعط

 ؛ قيرهأف هب رمأ وأ « مداخلا هاقس : لاق هنأك ؛ عيونتلل ' وأ : نوكت نأ لمتحيو

 رمأ دتشا ناو مداخل اقس دحشي ملو ریخت ضعب همعط يف ادب ناك نإ يأ

 000. ثيدحلا ىنعم يف يوونلا مزج اذهبو ؛ هقارهإب
 ١ يبتلا نع اًهنع هللا يضر ةمّلَس ّمأ نعو :

 ناّبح نبا هحّحصو ؛ يقهْيبلا ُهَجَرْخَأ (مكيلع مرح اميف مک ءافش لعجي .

 لعجي مل هللا نإ» : لاق قلي يبتلا نع اًهنع هللا يضر ةمّلَس أ نعو)
 : (. َناّبح نبا هححصو ؛ . 'رقهيبلا ُهَجَرْخَأ . (مكيلع مرح اميف مك ءافش

 لني اجرا ان یار هزتصاربأ وم ا یاب هركذو « دمحأ هجرخأو

 ا ..رجح نبا لئاو نع
 ؛ ءافش هيف نكي مل اذإ هنألا؛ رمخلاب يوادتلا مرحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 بهذ اذه ىلإو « سفنلا نع ررضلا اهب عفدي هنأ زيوجت هعفري ال قاب اهبرش ميرحتف
 .٠ ىعفاشلا ٠

 اهي

 ٠ ش 1

 مل هللا نإ» : لاق أ
 ارم
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 يمرضحلا لئاو ثيدح - ۲ ركسملا نايبو ‹ براشلا دح باب 5 دودحلا باتک ١١

 ‹زاج رمخلا الإ هب اهغوسي ام دجي ملو ‹ ةمقلب صغ اذإ الإ : ةيوداهلا د

 ! فالخ هيفو , اذه ىلع عامجإلا «رحبلا» يف ذ ىعداو

 رئاسو مدلاو لوبلا برش زوجي امك ؛ اهب يوادتلا زوجي : ةفينح وبأ لاقو -

 صنلاب مر مرحم هيلع سيقملا نإف ؛ لطاب سايقلا : انلق . يوادتلل ؛ تاساجنلا

 ظ . مرحم لكل همومعل ؛ روكذملا

 يف عفانملا نم ءابطألا ۳ ام لك : خيشلا لاق : «جاهولا مجنلا» يف : ةدئاف

 دعب اّمأو : ليق ٠ ‹ سانلل عفانم اهيف نأ : نآرقلا ةداهش دنع ناك ء اهبرشو رمخلا

 سيلف ؛ ةلمج عفانملا اهبلس ءيش لكل قلاخلا ىلاعت هللا نإف « ةدئاملا ةيآ لوزن

 .رمخلاب يوادتلا ةلأسم طقست اذهبو « عفانملا نم ءيش اهيف

 : هريغو يبلعثلا هدنسأ كني هيفو « كاحضلاو عيبرلا نع لوقنم هلاق يذلاو

 اهبلس رمدحلا مرح ال ىلاعت هللا نإ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . «عفانملا

 RT يضر هر ديوس نب قراط نأ : ' يمرضحلا لئاو نعو - 5

 . «ءاد اهنكلو ءاودب تسيل اهنإ» : لاقف ؟ءاودلل اهعنصي رمخل ا نع لع ىبتلا

 امهريغو دواد وبأو ملسم هجرخأ

 قراط نأ : يمرضحلا) ميجلا نوكسو ءاحلا مضب رْجُح نبا وه : (لئاو نعو)

 : لاقف ؟ءاودلل اهعنصي رمخلا نع غلي يبنلا لأس امهنع هللا يضر ديوس نبا

 . (. امهريغو دواد وبأو ملسم هجرخأ . «ءاد اهنكلو ءاودب تسيل اهنإ»
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 ىمرضحلا لئاو ثيدح  77١١ركسملا نايبو « براشلا دح باب - ٤ دودحلا باتک ١١

 ةدايزو « رمخلاب يوادتلا رحت وهو لوألا ثيدحلا هيلع لد يذلا مكحلا دافأ

 ءاودأ اهبرش نع دلوتي هنأ اهلمعتسي نم لاح نم ملع دقو « ءاد اهنأب رابخإلا
 نم اهفاصو هللا حبقف !؟ءاد اهنأ عراشلا رابخإ دعب كلذ نوكي ال فيكو « ةريثك

 ؛ اهيلع فوكعلاو « اهبرش ىلإ سانلا قيوشتو « اهبرش فاصوو « ءاعلخلا ءارعشلا
 كلت نولوقي مهنأ كش الو« همرح اميف هلوسرو ىلاعت هللا نوداضی مهنأك

 . هلوسرو ىلاعت هللا همرح ام ىلإ نوعدي ؛ يناطيش ناسلب راعشألا

 امه



 ةدرب ىبأ ثيدح 7 لئاصلا مكحو «, ريزعتلا باب ده دودحلا |اتك ۔ ۲

 ٠ لئاصلا مكحو « ريزعتلا باب ©

 وهو ؛- ةمجعملا يازلا نوكسو نيعلا حتفب  رزعلا نم ؛رزع ردصم : ريزعتلا

 . هيف لح 0 بند ىلع تيدأت عرشلا يف وهو« عنملاو درلا.. 0

 : هجوأ ةثالث نم دودحلل فلاخم وهو

 نووتسيو « فخأ تائيهلا يوذ ريزعتف ؛ سانلا فالتخاب فلتخي هنأ : لوألا

 .٠ سانلا عم دودحلا يف
 ردا نود ةعافشلا هيف زوجت اهنأ : يناثلاو

 . كلامو ةفينح ىبأل ًافالخ ؛ نومضم هب فلاتلا : ثلاثلاو

 هعفدل ؛ ًاريزعت : ىمسيو « قرفلا مهل متي الو « بيدأتلاو ريزعتلا نيب موق قرف دقو
 . لعافلا لاح هيضتقي ام بسح ىلع ؛ لعفلاو لوقلاب نوكيو ؛ حئابقلا لعف نع هدرو

 لس اذإ« هنرق ىلع اص نم ؛ لعاف مسا : لئاصلا ؛ لئاصلا مكحو : هلوقو
 ظ . لاطتساو هيلع

 لا لوسر عم هلأ :هنع هلا يضر يراصنالا درب يب رع - 1۷۳

 دح يف الإ « اا لوي ملسو هلآو هيلع هللا لص

 . هيلع قفتم . «ىلاعت هللا دو دح نم

 هيلع هللا ىلص هلا لوسر عمس هنأ: هنع هللا يضر يراصنألا ةدرب يبأ نع)

 اموزجمو لوهجملل ًاينبمو مولعملل ًاينبم يور : (دلجي ال» : لوقي ملسو هلآو
 هللا يلج اد جلا « طاوسأ ةرشع قوف) يفنلا ىلع ًاعوفرمو يهنلا ىلع ظ

 . (. هيلع قفتم . «ىلاعت
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 ةدرب ىبأ ثيدح ١١ #1١١7 لئاصلا مكحو ‹ ریزعتلا باب - ه دودحلا ںاتک 5
 0 8 ا ا س ز :

 و قوف ةبوقع ال» : ةياور يفو < «تادلج رشع» : ةياور يفو

 ث ةصوصخي ةبوقع وأ « برضلا ص اددع هيف عراشلا نيع 7 هللا دودحب دارملاو

 ٤ ياما هيف امع ناجراخ ع هللا E ةوهع يف نالخاد ناذهو ؛ مجرلاو عطقلاك

 ١ . برضلا يف قايسلا ذإ

 « براحلا 5008 برشو < 25525 انزلا دح : ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 يف اوفلتحخاو « سفنلا يف صاصقلاو « ةدرلا يف لتقلاو « انزلاب فذقلا دحو
 دحج ةبوقع ىف اوفلتخا امك ؟ال مأ ًادح ىمسي له فارطألا يف صاصقلا

 .اهيلع مئاهبلا نم لحفلا ةأرملا ليمحتو « ةميهبلا نايتإو « طاوللاو « ةيراعلا

 برشب فذقلاو « رحسلاو « ةرورض ريغل ريزنخلا محلو ةتيملاو مدلا لكأو « قاحسلاو
 ؟ال وأ ءًادح ىمسي له ؛ ناضمر يف لک لاو « الساكت ةالصلا كرتو « رمخلا

 : طاوسألا ةرشعلا ىلع اهبلع ريزعتلا ين دا راجا اد نمي لاق نفق
 م ١ . هزجي مل « ىمسي ال : لاق نمو

 ثيللا هب ذحألا ىلإ | بهذف ؛ بابلا ثيدحب لمعلا يف فلتخا دق هنأ الإ

 ظ . ةيعفاشلا نم ةعامجو قحسإو دمحأو
 ريزعتلا يف ةدازلا ذا زاوج ىلإ نورخآو ىلع نب ديزو يعفاشلاو كلام بهذو .

 . دودحلا ىندأ خلبي ال نكلو « ةرشعلا ىلع

 ) ؛ هسنج اح نود د لك قررنا نوكي هنأ ىلإ : يداهلاو مساقلا بهذو

 . مالسلا هيلع يلع عف نم يتأيا 1
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 ةشئاع ثيدح 4 لئاصلا مكحو « ريزعتلا باب © دودحلا باتك 1١١
 A EE تاويل ١ اتا e دو E E تال فس دكا

 مالّسسلا هيلع ايلع نأ يور امك « ةباحصلا ضعب ؛ لعف الإ مهل ليلد ال : تلق

 هلا يضر رمع نأو « نيطوس الإ طوس ةئام ًانز ريغ نم ةأرما عم دجو نم دلج

 . دوعسم نبا نع يور اذكو « طوس ةئام هقتاخ ىلع شقن نم برض هنع

 ؛ حيحصلا صنلا مواقي الو « ليلدب سيل ةباحصلا ضعب لعف نأ ىفخي الو -

 نم كلذ لعف نم ثيدحلا غلبي مل هلعلو « اليلد مهل متي ال رمع نع لقن ام نأو

 د رمل كرا ارتكعم «بيرقتلا» بحاص لاق هنأ امك ! ةباحصلا

 : كلام أرذتعم يدوادلا لاق هلثمو « يبهذم وهف « ثيدحلا حص اذإ : لاق هنأل ؛ هب

 ؛ هنع لدع ام « هغلب ولو « بنذلا ردقب ةبوقعلا ىأرف ؛ ثيدحلا اذه ًاكلام غلبي مل

 . هب ذخأي نأ هغلب نم ىلع بجيف

 يوذ اوليقأ» : لاق ي يبتلا نأ : اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو 6

 : يقهيبلاو يئاّسنلاو دواد وأو م هاور (دودحلا الإ مهتارثع تائيهلا

 تائيهلا يوذ اوليقأ» : لاق هلو يِبَنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ثيدحللو : (يقهيبلاو يئاّسّتلاو واد وأو كش هور . «دودحلا الإ مهتارثع

 . لاقم نع ولخت ال ةريثك قرط

 E TT ةقفاوم يه : ةلاقإلاو

 . اهفيفخت وأ « هل ةذخاؤملا كرت ىلع ةئيهلا يذ ةقفاوم انه  دارملاو

 . ةلزلا مهدحأ لزيف « رشلاب نوفرعي ال نيذلاب «تائيهلا يوذ» يعفاشلا رسفو

 . ةلزلا - انه  دارملاو « ةرثع عمج تارثعلاو

AA 



 : يلع ثيدح لئاصلا مكحو « ريزعتلا باب ۔ ٥ دودحلا بناتك ۔ ۲

 نود رئاغصلا باحصأ مهنأ امهدحأ : نيهجو كلذ يف يدرواملا ىكحو

 . بات بنذأ اذإ نم يناثلاو ؛ رئابكلا

 . عيطم اهيف لزي ةيصعم لوأ يناثلاو « رئاغصلا امهدحأ : ناهجو مهتارثع يفو
 مومعل ريزعتلا مهيلإ نيذلا مهنأل < ةمئألل (اوليقأ) يف باطخلا نأ ملعاو

 فالتخاب « كلذ فالتخال حلصألا رايتخا يف داهتجالا مهيلع بجيف ؛ مهتيالو
 ىلإ الو , هقحتسم ىلإ هضّوفي نأ هل سيلو « يصاعملا فالتخابو « سانلا بتارم

 . هريغ

 ريغصلا هدلو ريزعت هل نإف ؛ بألا : ةثالثل الإ مامإلا ريغل ريزعتلا سيلو
 يف ابصلا نمز ةلأسم يف مألا نأ رهاظلاو قالخألا ئيس نع رجزلاو ميلعتلل

 نإو « غلابلا ريزعت بألل سيلو « اهيلع برضلاو ةالصلاب رمأللو « كلذ اهل هتلافك
 ىلاعت اا نج نقار هيمن نج یف ةقيقو دب دلا: نافارا اهات
 هب حرص امك زوشنلا رمأ يف هتجوز ريزعت هل جوزلا : ثلاشلاو . حصألا ىلع
 فكي مل نإ كلذ هل نأ رهاظلا ؟اهوحنو ةالصلا كرت ىلع اهبرض هل لهو « نآرقلا

 راكنإلاب فلكي نم ةلمج نم جوزلاو « ركنملا انا تان نم هن ال « رجلا اهب
 . نالوألا انه دارملاو نانجلا وأ « ناسللا وأ « ديلاب

Voادَح دَحأ 8 ةأل تنك ام» : لاق هنع هللا يضر يلع نعو -  

 : يراخُبلا هجرخأ . هئيدو تام ول هنإف ؛ رمخلا براش الإ يسفن يف دجأف توميف

 توف دج دحأ ىلع ميقأل تنك ام : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)
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 ( يلع ثيدح _ ٥ لئاصلا مكحو « ريزعتلا بابه دودحل ا باتك ۔ ۲

 ا #«

 لادلا فيفختب : (هتيدو تام ول هنإف ؛ رمخلا براش الإ يسفن يف دجأف

 . (يراخبلا هجرخأ) هتيد تمرغ : يأ ؛ ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةلمهملا

 یلص ىلاعت هللا لوسر نم دودحم ٌدح هيف نكي مل رمخلا نأ ىلع ليلد هيف

 اذكو « مامإلا هنمض « تام نإف ؛ تاريزعتلا باب نم وهف « ملسو هلآو هيلع هللا

 . روهمجلا بهذ اذه ىلإو ؛ مامإلا هنمضي ريزعتلاب تومي رزعم لك

 مهنم ًاسايق ؛ ريزعت وأ «ّدحب تام نميف ءيش ال ت

 هيلع يلع لوقو : اولاق ؛ امهيف نذأ دق عراشلا نأ عماجب ؛ دحلا ىلع ريزعتلل

 . طايتحالل وه اغإ ماسلا

 نم هيف نوذأم ريغ هنأ ىلع لد ريزعتلا يف تنعأ اذإ هنأب : باوجلا مّدقتو

 نإف ؛ هلصأ يف نوذأم هنأل ؛ نمضي ال هنإف ؛ ّدحلا ىف تاتعإلا فالخب ؛ هلصأ
 ` وه

 نذأ ام ريغ يف ًانوذأم نكي مل هنأ نوديري مهنأكو « هتفص يف أطخلل هنإف « تنعأ

 . ريزعتلا قلطم يف نوذأم وهف الإو « ًالثم برضلاك « هصوصخب هب

 ال بجاو كلذ نأ يف حيرص هنإف ؛ طقاس مالّسلا هيلع ىلع لوقل مهليوأتو

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأل : هثيدح مات يف نألو ؛ طايتحالا باب نم

 ظ . هنسي مل ملسو
  : Uهلوق ىلإ . . . نيعبرأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر دلج :

 هتفص تررقت الو « ردقم ريغ ًادلج دلج هنأ ديري هلعلف « مدقت دقو ؛ نم لکو

 .. نيعبرأ وحن : سنأ لاق اذلو ! يديألاو لاعنلاو ديرجلاب

۱۹۰ 



 بابخ ثيدح ۱۱۷٦ لئاصلا مكحو ,ريزعتلا باب 6 دودحلا باتك ۔ ۱۲

 دودحلا نم دح يف تام نم اّمأو : هانعم ام «ملسم حرش» يف يوونلا لاق ٠
 ‹ تامف هدالج وأ « مامإلا هدلج اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف « برشلا ريغ

 نم اّمأو « لاملا تيب الو « هدالج ىلع الو « مامإلا ىلع ةرافك الو « ة ةيد ل هنإف ٠

 ظ كلذ يف ليصافت د ةرافكلاو ةيدلل نامضلا بوجو انيعلمف ريزمتلاب تام

 : ٌلوقي ناس .: لاق هنع هللا يضر باح نب هللا دبع نعو - 5

 ؛ نتف نوکت» : لو حلس لا یلعر بلع یل ڈا یلص ل وسر تمس

 ةمشيخ يبأ نبا هجرخأ . . «لتاقلا نكت الو « لوتقملا هللا دبع اهيف نكف

 . ةطفرع نب دلاخ نع هوځن دمحأ جرخأو « ُينطُقرا دلاو

 يضر باّبخ نب هللا دبع نعو) ةمجرتلا يف ف هركذ يذلا لئاصلا لاتق ىف

 نب سابخ وهو ؛ e 5508 ةمجعملا ءاخلا حتفب : (هنع هللا

 هللا لوسر تعمس : لوقي يبأ تعمس : لاق) هتمجرت تمّدقت يباحص « ترألا
 هللا دبع اهيف نكف « نتف نوکت» : لوقي امف ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةحوتفم ةمجعملا ءاخلاب : (ةمثيخ يبأ نبا هجرخأ . «لتاقلا نكت الو ‹ لوتقملا

 نب دلاخ نع هوحن دمحأ جرخأو , ينطقرا دلاو) ةثلثمف ةنكاس ةيتحت ةانثمف

 . ةلمهملا ءاطلابو  ءافلا مضو ءارلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب : (ةطفرع

 هللا دبعو دا نامثع وبأ هنع ىور « ةفوكلا لهأ يف هدادع « يباحض دلاخو ظ

 تامو + ةيسداقلا م موي لاتقلا صاقو ىبأ نب دعس هالو« 59 ee راسي نب
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 بايخ ثيدح ۔ ۱۱۷٦ لئاصلا مكحو « ريزعتلا بابه دودحلا باتك ۔ ۲
 ا کو يا ها اک

 نم لجر وهو ؛ مسي مل وار اهلك اهيفو « ةريثك قرط نم جرخأ دق ثيدحلاو ظ

 . . مهقراف مث « جراوخلا عم ناك « سيقلا دبع

 هللا دبع جرخف ة ةيرق اولخخد جراوخملا نإ : لجرلا كلذ لاق هنأ : ثيدحلا ببسو -

 : لاقف « هءادر ّرجي ًارعذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص نابخ نبا

 له : اولاق « معن : لاق ؟بابخ نب هللا دبع تنأ : اولاق « نيترم ؛ ينومتبعرأ هللاو

 هنأ : لي هللا لوسر نع ثّدحي هتعمس : لاق ؟هب انثدحت اعيش كيبأ نم تعمس

 يشام او ‹ يشاملا نم ريخ اهيف « مئاقلاو مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ؛ ةنتف ركذ

 تنأ : اولاق . لوتقملا هللا دبع نكف « كلذ ككردأ نإف ؛ يعاسلا نم ريخ اهيف

 : لاق ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي « كيبأ نم اذه تعمس

 . اهنطب يف امع هدلو مآ اورقبو « هقنع اوبرضف « رهنلا ةفض ىلع هومّدقف « معن

 الإ « لوهجملا قيرط ريغ نم عناق نباو يناربطلاو دمحأ هجرخأ دق ثيدحلاو

 : ةطفرع نب دلاخ نع : هظفلو ؛ لاقم هيفو ؛ ناعدج نب ديز نب ىلع هيف نأ

 هللا دبع نوكت نأ تعطتسا نإف ؛ فالتخاو ثادحأو يدعب ةنتف نوكتس»

 . «لعفاف لتاقلا ال لوتقملا

 هنع هللا يضر صاقو يبا نب دعس ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ جرخأو

 ظ . «مدآ نباك نك» : لاق ؟ينلتقيل هدي طسبو يتيب ىلع لخد نف : لاق

 دحأ ءاج اذإ مكدحأ عني ام» : ظفلب رمع نبا ثيدح نم دمحأ جرخأو
 . «ةنجلا يف لوتقملاو ءرانلا يف لتاقلا ؛ مدآ لثم نوكي نأ هلتق ديري
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 ١١ بابخ ثيدح ۔ ۹ لئاصلا مكحو « ريزعتلا باب 5 دودحلا باتک ۰

 مكّيسق اهيف اورّسك) : ةنتفلا يف لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 نكيلف ؛ هتيب مك دحأ ىلع لخد نإف ؛ ةراجحلاب مكفويس اوبرضاو « مكراتوأو

 . نيخيشلا طرش ىلع حارتقالا يف يريشقلا هححصو . «مدأ ينبا ريخك

 لوخدلا نم ريذحتتلاو « نتفلا دوك دنع لاتقلا كرت ىلع ليلد ثيدحلاو

 : يبطرقلا لاق « اهيف

 رمع نب هللا دبعو صاقو ىبأ نب دعس بهذف ؛ كلذ ىف فلسلا فلتخا

 ناق نم مهدد + اقا نع نکلا بج هلأ ىلإ يقو تاس نب اانحنو

 ةنتفلا دلب نم لوحتلا هيلع بجي : ةفئاط تلاقو « هتيب مزلي نأ هيلع بجي هنإ

 ىتح « هبجوأ نم ذشو « روهمج لا لوق وهو ؛ ةلتاقملا كرتي : لاق نم مهنمو « الصأ

ROSEدس  Eنعو هسفن نع عفادي :  

 . . لّتق وأ ‹ لتق نإ «روذعم وهو « هلام نعو هلهأ

 ‹ نيغابلا لاتقو قحلا رصن بوجو ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا روهمج بهذو
 ةفرعم نع هرظن رصق وأ « لاتقلا نع فعض نم ىلع ثيداحألا هذه اولمحو

 مهل مامإ ال نيد نيتفئاط نيب لاتقلا ناك اذإ هنأ وهو ؛ ليصفتلاب مهضعب لاقو « قحلا

 . يعازوألا لوق وهو ؛ اذه ىلع ثيداحألا لزنتو « عونم ذئنيح لاتقلاف

 , قحا ناعأ نمف ؛ هيلع ردقي نم ىلع بجاو ركنملا راكنإ : يربطلا لاقو
 يهنلا درو يتلا ةلاحلا يهف رمألا لكشأ نإو « أطخأ لطبملا ناعأ نمو « باصأ

 ل اا ليقو ءاهيف لاتقلا نع

 . كلملا بلطل
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 ديز نب ديعس ثيدح ۱۱۷۷ لئاصلا مكحو « ريزعتلا باب ۔ ٥ دودحلا باتك ١١

 ‹ «تعطتسا نا هلوقو « سفنلا نع عافدلا بجي ال هنأ ىلع ليلد هيفو

 : ميرحتلل ال هيزنتلل يهنلا نأو « ةعفادملا مرحت ال اهنأ ىلع لدي

 نم» : الع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر“ دز نب ديعس نعو - 0 1١717

 . يذمرتلا هي «ديهش َوُهَف هلام نود لتف 0

 000 الك هللا لوسر لاق : لاق هتع هللا يضر دز نب ديعس نَعو)

 ليلد ثيدحلا ىف : : (. يذمرتلا هححصو < ةعبرألا هاور . «ديهش وهف هلام نود

 وهف لتق اذإف ؛ هبجوأ نم ذشو , روهمجلا لوق وهو ؛ لاملا نع عافدلا زاوج ىلع
 لجر ءاج هنأ : ةريره يبأ نع ملسم ثيدحو . ثيدحلا اذه هب حرص امك ديهش

 : لاق ؟يلام ذخأ ديري لجر ءاج نإ تيأرأ !هللا لوسر اي : لاقف لب يبنلا ىلإ
 : لاق ؟يىنلتق نإ كيارأ : لاق . هلتقاف : لاق ؟ينلتاق نإف : لاق ‹ «هطعت الف»

 ‹ هلتق نإف : اولاق . «رانلا يف وهف» : لاق ؟هتلتق نإ تيأرأ : لاق ء «ديهش تنأف»

 . هريثكو لاما ليلقل ماع ثيدحلاو « هنم يّدعتلا مدعل هيلع نامض الف

 نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع يذمرتلا هححصو « دواد وبأ جرخأ دقو >

 هلام نود لتق نمو « ديهش وهف همد نود لتق نمو « ديهش وهف هنيد نود لتق

 . طقف لاما ركذ «نيحيحصلا» يفو , «ديهش وهف هلهأ نود لتق نمو « ديهش وهف

 يب ب ا وعل ظ

 او عا

 0 حنو نصحك اجلم دج ملاذإ: كل لحمو : «جاهولا مجنلا» ىف لاق
0 3 

 . هيلع بجو الإو « برهلا عطتسي مل
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 ديز نب ديعس ثيدح - ۱۱۷۷ لئاصلا مكحو « ريزعتلا باب 5 دودحلا ناتك د ۲

 نع عفدلا بجي الو : اولاق ؛ هيلع برهلا بوجو ا ا تلقا

 ىلع نيعمجملاك ثيدحلا ءاملع نأ مدقت دق هنأ الإ « ملظتي نأ هل زوجي لب ؛ لاما

 نع هعافد زوجي الف ؛ هروج ىلع ربصلاب رمألاب ةدراولا راثآللل ؛ ناطلسلا اا

 . هتحابإ ىلإ ال هنأل ؛ عضبلا نع عفدلا بجيو « لاملا ذحأ

 ؛ اانا اذإ ل < رفاك اهدصق نإ « سفنلا ىلع بجي كلذكو : اولاق

 هللا يضر نامثع نأ حصو « لوألا ثيدحلا حرش ىف - ًابيرق  مدقت امل ؛ بجي الف

 ! رح وهف هحالس ىقلأ نم : لاقو ةئامعبرأ اوناكو هنع اوعفذي نأ هديبع عنم هنع

 كرت لهو« لكألا كرت فالخب « ةداهش لتقلا ىف نإف ؛ رطضملا فلاخو : اولاق

  اتفالوخ ةن رس وأ تايم سلا لق نعت ماال





 ظ داهحلا باتك - ۳

 . ةغل هانعم اذه « ةقشملا تغلب : يأ ؛ اداهج تدهاج ردصم : داهجلا

 . ةاغبلا وأ رافكلا لاتق يف دهجلا كدي نقلا يفو

 تام نم» : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع - ۱۱۷۸

 . ملسم هاور . «قافن نم ةبعش ىلع تام « هب ُهسْفَن ثدحُي ملو « زي ملو

 ملو تام نم» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 هيف : (ملسم هاور . «قافن نم ةبعش ىلع تام « هب هسفن ثدحي ملو ءزغي

 نإف : اولاق ؛ بجاو لك لعف هب اوقحلأو , داهجلا ىلع مزعلا بوجو ىلع ليلد

 ناك نإو « هناكمإ دنع هلعف ىلع مزعلا بجو « داهجلاك ةقلطملا تابجاولا نم ناك

 . هتقو لوخد دنع هلعف ىلع مزعلا بجو « ةتقؤملا تابجاولا نم

 الو . فورعم فالخ ةلأسملا يفو ‹ لوصألا ةمئأ نم ةعامج بهذ اذه ىلإو

 ‹ وزغلاب هسفن ثّدحي ملو « لعفلاب زغي مل نم نأ : انه ثيدحلا نم دارملا نأ ىفخي

 ىلع لدي ال «هسفن ثدحي ملو» : هلوقف « قافنلا لاصخ نم ةلصخ ىلع تام

 نأ هلابب رطخي مل : انه هانعم لب ؛ لعفلا ىلع ةينلا دقع : هانعم يذلا مزعلا

 جورخلا رطخ وأ هب اهثّدح ولو «هرمع نم ةعاس ولو هسفن هب ثّدح الو «وزغي
 . قافنلا لاصخ نم ةلصخب فاصتالا نم جرخ « نايحألا نم ًانيح هلابب وزغلل

 ال نيتعكر یلص مث» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هلوق ريظن وهو

 سفنلا ثيدحو ؛رومألا نم ءيش هلابب رطخي مل : يأ ؛ «هسفن امهيف ثدحي

 . ةينلا دقعو مزعلا ريغ
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 ةشئاعو سنأ اثيدح 1180و 6 داهجلا باتك ۔ ۴

 ال هنأ : لعق لق تام ةعاط لع بشت اح نما ع لو .

 58 اودهاج» : لاق لي ي

 . مكاحلا ةحَحصو « يئاسنلاو دمحأ هاور . «مكتنسلأو مكسفنأو مكلاومأب

 مكلاومأب نيكرشملا اودهاج» : لاق وْ يبنلا نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)
 نحل : (مكاحلا هححصو « يئاسنلاو دمحأ هاور . «مكتنسلأو مكسفنأو

 وهو ؛ لاملابو «رافكلل ةرشابملاو جورخلاب وهو ؛ سفنلاب داهجلا بوجو ىلع ليلد
 ةدع نم ار اذهو . هوحنو حالسلاو داهجلا يف ةقفنلا نم هب موقي امل هلذب

 . ٤١[ : ةبوتلا] «مكسفنأو مكلاومأب او دهاج# : نآرقلا يف تايآ

 تاوصألابو « ىلاعت هللا ىلإ مهئاعدو مهيلع ةجحلا ةماقإب ناسللاب 0
 الين ودع نم نولاني الو) ودعلل ةياكن هيف ام لك نم هوحنو رجزلاو ءاقللا دنع

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو ٠٠١[ : ةبوتلا] «حلاص لمع هب ؛ مهل بتك الإ

 . «لبنلا عقو نم مهيلع دشأ رافكلا وجه نإ» : ناسحل ملسو

 ىلع ! هللا لوسر اي : تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو _-- ١
 نبا هاور . «ةرْمُعلاو تب هيف لاتق ال lei مَعَ : : لاق ؟داهج ءاسنلا

 ۰ . يراخبلا ا هجام

 ءاسنلا ىلع !هللا لوسر اي : تلق : تلاق اهنع هللا يضر ةشن ةشئابع نعو)
 « معن» : لاق) ؟ءاسنلا ىلعأ : ةياور يفو « ماهفتسالا ىنعم يف ربخ وه : (؟داهج .

 : (يراخبلا يف هلصأو « هجام نبا هاور . «ةرمعلاو جحا : هيف لاتق ال داهج

 : ىبنلا نأ : ةنع هللا يضر سنأ نعو 0

۹۸ 



 رمع نب هللا دبع ثيدح - ۱ داهجلا باتك

 : لاقف ء داهجلا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تنذأتسا : ةشئاع تلاق ظفلب
 .معن»:لاقف ؟داهجلا نع هّؤاسن هلأسف : رخآ هل ظفل يفو ؛ «جحلا نكداهج»

  زجاعلا : يأ  ريبكلا داهج» : ةريره ىبأ نع يئاسنلا جرخأو « «جحلا داهجلا

 . «جحلا فيعضلاو ةأرملاو

 موقي يذلا باوثلا نأ 55 ةأرملا ىلع داهجلا بجي ال هنأ ىلع ركذ ام لد

 رتسلاب تارومأم ءاسنلا نأل كلذ ؛ اهترمعو ةأرملا جح لاجرلا داهج باوث ماقم

 . تاوصألا عفرو ةزرابملاو نارقألا ةطلاخم هيف ذإ ؛ كلذ يفاني داهجل او « نوكسلاو

 دقو الا مدع ىلع تدخلا يف ليلد الف نهل داهجلا ج امأو

 ظ . كلذ ريغو نهلاتقو وزغلل ءاسنلا جورخ بابب بابلا اذه يراخبلا

 ١ نينح موي اردت قدمت ميلس مأ نأ : سنأ ثيدح نم ملسم جرخأو

 نيكرشملا نم دحأ ينم اند نإ ؛ هتذختا : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلل تلاقو

 لتاقت ال اهنأ ىلع لدي ام هيف ناك نإو « لاتقلا زاوج ىلع لدي وهف . هنطب ترقب

 . هتزرابم بلطو هفص ىلإ ٌودعلا دصقت اهنأ هيف سيلو « ةعفادم الإ

 e فقاوم نرضح اذإ « نهداهج نأ لله لدي ام يراخبلا يفو

 . ماهسلا ةلوانمو « ىضرملا ةاوادمو « ءاملا

 ىلإ لجر ءاج : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو ١38١0

 : لاق« د لاق «؟كادلاو يحأ» : لاقف« داهجلا يف نذأتسي هلو يبتلا

 . هيلع قفتم . «دهاجف امهيفف»

 8 . يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو)

۹۹ 



 رمع نب هللا دبع ثيدح _- ۱ > داهجلا باتک

 . «دهاجف امهيفف» : لاق « معن : لاق «؟كادلاو يحأ» : لاقف « داهجلا يف نذأتسي

 بلط يف اهجاعزإو « نيوبألا حلاصمب مايقلا يف سفنلا باعتإ يمس : (. هيلع قفتم
 هنذأتسا ال ةلكاشملا باب نم ؛ ًاداهج امهجئاوح ءاضق يف لاما لذبو « امهيضري ام

 . 4١[ : ىروشلا] (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو# : ىلاعت هلوق باب نم « داهجلا يف

 ررضلا لازنإ هيف داهجلا نأل ؛ ةيدضلا ةقالعب ةراعتسا نوكي نأ لمتحيو

 ظ . نيدلاولاب عفنلا لازنإ يف لمعتساو « ءادعألاب

 ؛ امهدحأ وأ نيوبألا دوجو عم داهجلا ضرف طقسي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 ىلإ ءاج ةمهاج هابأ نأ : ةمهاج نب ةيواعم قيرط نم يئاسنلاو دمحأ هجرخأ امل

 تثجو وزغلا تدرأ !هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ءاوس هرهاظو . «اهمزلا» : لاق ؛ معن : لاق (؟مأ نم كل له» : لاقف « كريشتسأل

 . ال وأ هجورخب ناوبألا ررضت ءاوسو « ةيافك ضرف وأ نيع ضرف داهجلا ناك
 ناوبألا هعنم اذإ دلولا ىلع داهجلا مرحي هنأ ىلإ ءاملعلا نم ريهامجلا بهذو

 ضرف داهججلاو نبع ضرف امهر نأل ؛ نيملسم انوكي نأ طرشب ؛ امهدحأ وأ

 . الف داهجلا نيعت اذإف ؛ ةيافك

 ؛ نيع ضرف هنيعت دنع داهجلاو  ًاضيأ نيع ضرف نيدلاولا رب : ليق نإف
 ظفح ىه ذإ ؛ معأ هتحلصم نأل : تلق ؟داهجلا يدقت هجو امف ؛ نايوتسم امهف

 6 وهو « اهريغ ىلع ةمدقم ةماع هتحلصمف « نيملسملا نع عافدلاو نيدلا

 . ندبلا ظفح ةحلصم



 يلجبلا ريرجو ديعس يب اثيدح ١١879 ۲ داهجلا باتك
 ت م وبي ل ل بيبي بيبي سس

 راشتسملا نأو « داهجلا نم لضفأ هنإف ؛ نيدلاولا ّرب مظع ىلع ةلالد هيفو

 ىلع هلديل ؛ هريشتسم نم لصفتسي نأ هل يغبني هنأو ؛ ةضحلا لا ريش

 . لضفألا وه ام

 e دازو هوحن ديعس يبأ ثيدح نم دواد يبأو دمحألو ۲

 . «امهّربف الإو ء كل انذأ نإف ؛ امهنذأتساف

 هنأ ىلع ةلالدلا يف : : (هوحن ديعس يبأ ثيدح نم دواد يبأو دمحألو)

 : (دازو) هلوق هل لد امك ؛ امهنذإب الإ « ةايحلا يف هادلاوو ا لغ جت ال

 داهجلل جورخلاب : (كل انذأ نإف « امهنذأتساف عجرا») ةياور يف ديعس وبأ : يأ

 . امهتعاطو داهجلل جورخلا مدعب : (. «امهربف الإو)

 انأ» : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلجبلا ريرج نعو - ۱۸۳

 ؛ حيحص ٠ ا ةثالفلا هور . «نيكرشملا نيب ب ميقي ملسم لك ' نم ءيرب

 . هلاسرإ يراخبلا حجرو

 أد : قلي ل لونسر لاق : لاق هنع هللا يضر َيلَجَبْل ريرج نعو)
 ظ حجرو < حيحص ه هدانسإو « ةثالشلا هاور . «نيكرشملا نيب ميقي ملسم لك نم

 ينطقرادلاو يذمرتلاو دواد وبأو متاح وبأ ًاضيأ حجر اذكو : (ةلاسرإ يراخبلا

 . ًالوصوم يناربطلا هاورو « مزاح يبأ نب سيق ىلإ هلاسرإ

 وهو  ةكم ريغ نم نيكرشملا رايد نم ةرجهلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو

 ميكح نب زهب قيرط نم يئاسنلا هجرخأ الو « ريرج ثيدحل ؛ روهمجلا بهذم
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 سابع نبا ثيدح 64 ۱ ٠ داهجلا باتك ٠١

 وأ « ملسأ ام دعب المع كرشم نم هللا لبقي ال» : ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع

 يملاظ ةكئالملا مهافوت نليذلا نإ : ىلاعت هلوق مومعلو . «نيكرشملا قرافي

 ظ . [۹۷ : ءاسنلا] (مهسفنأ

 ثيدحلل ؛ ةخوسنم ثيداحألا نأو « ةرجهلا بجت ال اهنأ ىلإ لقألا بهذو

 : هلوق وهو « يتألا

 ؛ : هلو هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو ۱۸٤

 . هيلع َقفتُم . ينو ٌداهج كلو ؛ حتفلا َدْعَب ةرجه

 ا لل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 بوجول خسان « ماع هنإف : اولاق : (. هيلع قفتم . «ةينو داهج نكلو ؛ حتفلا دعب

 ملسأ نم رمأي مل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأبو « قبس ام هيلع لادلا . ةرجهلا

 هللا ىلص هنألو « مهدلبب مهماقم مهيلع ركني ملو « هيلإ ةرجاهملاب برعلا نم

 نم كودع تيقل اذإ» : مهريمأل لاق « ةيرس ثعب اذإ ناك ملسو هلآو هيلع :
 فكو « مهنم لبقاف كوباجأ نهتيأف « لالخ ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا

 مهنأ مهملعأو ‹ نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نع لوحتلا ىلإ مهعدا مث« مهنع

 اوبأ نإف ‹ نيرجاهملا ىلع ام مهيلعو نيرجاهملل ام مهل نأ . كلذ اولعف نإ

 مكح مهيلع يرجي نيملسملا بارعأك نونوكي مهنأ مهملعأف مهراد اوراتخاو
 بجوي ملف هلوطب يتأيس ثيدحلا . «نينمؤملا ىلع يرجي يذلا ىلاعت « هللا ۰

 نمأي ال نم ىلع ةلومحم - سابع نبا ثيدح ريغ  ثيداحألاو « ةرجهلا مهيلع

 هيو ابل اولاق ؛ هنيد ىلع
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 «  ةكم نع اهيفن هب داري «ةرجه ال» : ثيدح نأب ةرجهلا بجوأ نم باجأو

 2. هلبق ةكم نم ةبجاو تناك ةرجهلا نإف ؛ «حتفلا دعب» : هلوق هل لدي امك

 ءمالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم جورخلا يه ةرجهلا : يبرعلا نبا لاقو
 هدعب ترمتساو « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع ىلع ًاضرف تناكو

 ياا حبلا يدا لا يدم سعوا

 . ا . ناك ثيح ملسو هلآو هيلع

 يضتقي كاردتسالا | اذه ةريغو يبيطلا لاق « «ةينو داهج نكلو» : هلوقو

 يتلا  نطولا ةقرافم يه يتلا ةرجهلا نأ : ىنعملاو ؛ هلبق امل هدعب ام مكح ةفلاخم

 ببسب ةقرافملا نأ الإ . تعطقنا دق ةنيدملا ىلإ  نايعألا ىلع ةبولطم تناك

 جورخلاو « رفكلا راد نم رارفلاك « ةحلاص ةين ببسب ةقرافملا كلذكو « ةيقاب داهجلا
 0 .ةربتعم كلذ عيمج يف ةينلاو , نتفلا نم رارفلاو « ملعلا بلط يف

 هليصحت نكي « ةرجهلا عاطقناب عطقنا يذلا ريخلا نأ : ىنعملا : ئوونلا لاقو

 ظ . ال مسا لحم ىلع عفرلاب فوطعم ٌداهجو ؛ ةحلاصلا ةينلاو داهجلاب

 لتاق ْنَم» : هالي هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىسوُم يبأ ْنَعو 4
 0 .. هيلع قفتم . هللا ليبس يف وُهَ اَيلُعلا يه هللا ةملك نوكتل

 نوكتل لتاق نم" : غو هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىسوم يبأ نعو)
 انه ثيدحلا ىفو : (. هيلع قفتم . «هللا ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلل يبارعأ لاق هنأ : ىسوم يبأ نع : هظفلو «راصتخا

 ؛ هناكم ىريل لتاقي لجرلاو « ركذلل لتاقي لجرلاو « منغملل لتاقي لجرلا : ملسو
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 يرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح _ ٥ داهجلا باتك ۔ ۴

 . ثيدحلا . «. . . لتاق نم» : لاق ؟هللا ليبس يف نمف

 نوكتل لتاق نمل هرجأ بتكي هللا ليبس يف لاتقلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ليبس يف سيلف ةلصخلا هذه نع الخ نم نأ هموهفمو « ايلعلا يه هللا ةملك
 . طرشلا موهفم نم وهو « هلل

 يف وه له ؛ الثم منغملا وهو « اهريغ دصق اهيلإ مضنا اذإ اميف مالكلا ىقبيو
 ىلاعت هللا ةملك ءالعإ دصقملا لصأ ناك اذإ هنإ : يربطلا لاق ؟ال وأ هللا ليبس

 . روهمجلا لاق كلذبو ؛ ًانمض هريغ نم لصح ام رضي مل

 كرتا ديف سا ليس ىلا هر رع نراعي ال هلآ لج تعا

 مكيلع سيلإ : ىلاعت هلوقب ديأتيو , ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق دق هنأل

 ةليضف ىفاني ال كلذ نإف ؛ [: ةرقبلا] «مكبر نم الضف اوغتبت بت نأ حانج

 رعاك نإ لعفلا ىلع ثعابلا ةدمعلا : اذه ىلعف ؛ هريغ يف كلذكف: « جحلا

 . ًانمض هيلإ فاضنا ام هرضي مل هللا ةملك ء ءالعإ

 ء رضي ال هنأ ةيآلاو ثيدحلا رهاظف ؛ نادصقلا ىوتسا اذإ اميف مالكلا ىقبو

 دانسإب «  هنع هللا يضر ةمامأ يبأ ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ هنأ الإ

 رجالا محل غ الجر كارا ها لور ا: لاقش لج ر اج لاق دج

 ءيش ال» : لوقي كلذ لك ؛ ةثالث هداعأف « «هل ءيش ال» : لاق ؟هل ام ؛ ركذلاو

 نم لبقي ال ىلاعت هللا نإ» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق مث  ؛هلل

 . «ههجو هب يغتباو « ًاصلاخ ناك ام الإ « لمعلا
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 يرعشألا ىسوم ىبأ ثيدح _ ٥ داهجلا باتك ۔ ۳

 ء- ًالثم  ركذلاو رجألا : ناثعابلا ىوتسا اذإ هنأ ىلع ًاليلد اذه نوكيف : تلق
 ءءايرلل هلمع بلقثا هنأل ؛ ركذلا بلط ةيصوصخل انه هنالطب لعلو ءرجألا لطب

 دصق اذإ لب  داهجلا يفاني ال هنإف ؛ منغملا بلط فالخب « هكراشي امل لطبم ءايرلاو
  ىلاعت هنإف ؛ رجأ هل ناك « ةعاطلا ىلع هب هب عافتنالاو نيكرشملا ةظاغإ منغملا ذخأب

 ]1° n , مهل بتك الإ هيد ساما لوقي

 . ًاعرش هيف نوذأملا لينلا : دارملاو

 ؛ لاتقلا لبق « «هبلس هلف ًاليتق لتق نم : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق يفو

 يف عماسلا دهتجيل الإ « هلاق ام لب « لاتقلا منغملا دصق يفاني ال هنأ ىلع ليلد

 ظ . نيكرشملا لائق

 هاو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق لاق ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا يفو

 قيدصتو يب ناميإ الإ هجرخي ال < هليبس يف جرخ نمل هللا بدتنا» : ملسو

 و م

 هب رابخإلا ذإ ؛ ةينلا كيرشت زاوج ىلع ليلد هذه  رابخألا نأ ىفخي الو

 . ابلاغ كلذ ىضتقي

 هللا ىلص هللا لوسر جرخ امك ؛ مهلاومأ بهن دّرجم نوكرشملا دصقي دق هنإ مث -

 نأ كلذ يفاني الو « نيكرشملا ريع ذخأل ؛ردب ةازغ يف هعم نمب ملسو هلآو هيلع
 هللا مهرقأو « ىلاعت هللا ةملك ءالعإ نم كلذ لب ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت

 «مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو# : ىلاعت لاق لب « كلذ ىلع ىلاعت

 لاملل مهتبحمب مهل ًارابخإ رابخإلا اذه يف نأ عم « كلذب مهّمذي ملو « [۷ : لافنالا]
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  يدعسلا نب هللا ديع ثيدح 5 هع اع فل

 عطقو ؛ دهون ذحخأو و ةفاخإ هيف لخدي هللا ا ءالعإف ؛ لاتقلا نود

 . هوحنو « مهراجشأ

 لجر !هللا لوسر اي : لاق ًالجر نأ : دواد يبأ دنع ةريره يبأ ثيدح اّمأو
 «هل رجأ ال» : لاقف ؟ايندلا نم ًاضرع يغتبي وهو « هللا ليبس يف داهجلا ديري

 . «هل رجأ ال» : لوقي كلذ لك ؛ ًاثالث هيلع داعأف

 هنإف الإو « باجأ ا هباجأف ايندلا نم ضرعلا وه لما ا نأ ل مهف هنأكف

 جرخأ هنإف ؛ ةباحصلا يف ًافورعم ارمأ ةمينغلا بلطب داهجلا كيرشت : ناك دق

 مهللا : لاق دحأ موي شحج نب هللا دبع نأ : 2 يي يقهيبلاو مكاخلا

 ذخآو هلتقأ ىتح ربصلا هيلع ينقزرا مث « ينلتاقيو هلتاقأ ًاديدش الجر ينقزرا

 ا اونا سينشي هبلس

 0 . هلينب هللا نوعديف ؛ ةباحصلل هزاوج

 هللا لوُسر لاق : لاق ُهنَ هللا يضر يدل نب هللا دبع نعو

 . يئاسنلا ةاور . (ودعلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت ال» : اسو هلآو هيلع هللا یلص

 ' نابح نبا هححصو,

 نب هللا دبع دمحم وبأ وه : (هنع هللا يضر يدعسلا نب هللا دبع نعو) .

 اعا ناك هنأل ؛ ؛ يدعسلا : هل ليق اغإو « لاوقأ يدعسلا مسا يفر «يدعسلا

 هل« لوق ىلع نيسمخ ةنس ماشلاب تامو « ندرألا هللا دبع نكس « دعس ينب يف

 لاقيو « هدج ىلإ ةبسن يدعسلا نبا : هيف لاقيو « ريثألا نبا هلاق ؛ ةياورو ةبحص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق) دواد يب أ يف امك « يدعاسلا نبا : هيف
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 .رمع نبا ثيدح _ ۷ ظ 20 داهجلا باتك ١

 1 ظ ظ | نبا هن E و ىئاسنلا ها ور . «و دعلا لت وق ام:ةرج :SM alate 0-3 1 ا م

 لاتق نإف ؛ ؛ ةمايقلا لا موي ىلإ قاب هنأو « 0 ت توب یا ىلع ت ثيدحلا لد

E 33۸۷مو یل قلَطُصمْلا ا 5 ذا لوس راضأ :ه لاق ق عفان  

 .رمع نب هللادبع كلذب ينثدح ؛ ٤ مهیرارذ ىبسو مهتلتاقم لتقف« نوٌراغ

 . ةيريوج دموي باصأو هيفو ؛ هيلع قفتم

 ؛؟ سجرس نب عفان هلل شرا هل لاقي «رمع نبا ىلوم وه : (عفان 0
 « ةنيدملا لهأ نم نيعباتلا رابك نم ناك « ميجلا رسكو ءارلا نوكسو نيسلا حتفب

 . مهنع ذوخأملا ثيدحلاب نيروهشملا تاقثلا نم وهو « ديعس ابأو رمع نبا عمس
 ىلع قلي هللا لوسر راغأ : لاق) نيرشع : ليقو « ةئامو ةرشع عبس ةنس تام

 ؛ فاق اهدعب ماللا رسكو ءاطلا حتفو ةلمهملا نوكسو ميملا مضب : (قلطصملا ينب
 ؛ٌراغ عمج ؛ ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلاب : (نوٌراغ مهو) ةعازخ نم ريهش نطب

 ينثدح ؛ مهيرارذ ىبسو مهتلتاقم لتقف) ةّرغ ىلع مهذخأف ؛ نولفاغ : يأ

 . (. ةيريوج يدا E ا رمع نب هللا دبع كلذب |

 : ناتلأسم هيف

 قح يف ؛ مالسإلا 3 ءاعدلا لبق ةلتاقملا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا : ىلوألا
 و ةثالثلا لاوقألا حصأ اذهو «راذنإ ريغ نم ةوعدلا مهتغلب دق نيذلا رافكلا
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 رمع نبا ثيدح 17 1 داهجلا باتك ٠

 ش يتألا ةديرب ثيدح هيلع دریو ؛ ًاقلطم راذنإلا بوجو مدع : يهو ؛ ةلأسملا

 . ثيدحلا اذه هيلع دريو « ًاقلطم هبوجو : يناثلاو

USGS CSC CSيجمل كلو يحلل  

 ثيداحألا ترهاظت هانعم ىلعو ؛ ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو : رذنملا نبا لاق

 ؛ قيقحلا يبأ نبا لتقو « فرشألا نب بعك ثيدحو « اهدحأ ا

 ةوعد هغلبت 0 نم ةوعد بوجو ىلع عامجإلا «رحبلا» يف ىعداو . كلذ ريغو

 . مالسإلا

 نأل ؛ برعلا قاقرتسا زاوج ىلع ليلد « مهيرارذ ىبسف : هلوق يف : ةيناثلاو

 كلام هب لاقو « ءاملعلا e بهذ هيلإو ؛ ةعازخ نم برع قلطصملا ينب

Eيعازوألاو ةفينح وبأو  . 

 نمو« ضهان ليلد مهل سيلو « مهقاقرتسا زاوج مدع ىلإ نورخأ بهذو
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هقاقرتسا  ًائيقي - ملع يزاغملاو ريسلا بتك علاط

 متنأف اوبهذا» : ةكم لهأل لاقو ؛ قلطصملا ينبو نزاوهك نييباتكلا ريغ برعلل

 ؛ قاقرتسالاو لتقلاو ءادفلا نيب قرف ال هيدا ل لهأ ىدافو « «ءاقلطلا

 . خسن الو صيصخت حصي ملو ؛ مهيف تتبث دقو ؛ اقلطم برعلا ريغ يف اهتوبثل

 دقو . كلم ىبرع ىلع سيل : رمع لوق ىلإ بهذأ ال : لبنح نب دمحأ لاق

 هللا يضر يلعو ركب وبأو « ثيدح ريغ يف درو امك برعلا نم ويب يبنلا ىبس
 : ىتآلا ثيدحلا هل لديو ؛ ةيجان ينب ايبس امهنع
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 ةشئاع ثيدح _ ۸ داهجلا باتك ١ 1٠١

 للا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع هيبأ ْنَع ةديرب نب ٌناميلُم ْنعو ۱۸ -

 يف هاصْؤَأ  ةيرس وأ شيج ىلع ًاريمأ َرّمأ اذإ ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 مسا ىلع اوزْغا» : لاق مث . اريخ نيملسملا نم ُهَعَم نمو « هللا ىوقتب هتّصاخ

 الو اورْدْغَت الو اوُلُغَت الو اوُرغا  هللاب رفك نم اولتاق « هللا ليبس يف ىلاعت هللا
 ثالث ىلإ ْمُهُعْداَف نيكرشملا نم كَّودع تيقل اذإو « اديلو اولتقت الو اولْثَمُت

 ؛ مالسإلا ىلإ ْمُهُعْذا ؛ مُهْنَع فكو مُهنم لبفاف اهْيلإ كوباجأ َنُهُتْيَأف ؛ لاصخ

 ؛ نيرجاهملا راد ىلإ | مهراد نم لوح ىلإ ْمُهُعْدا مث مهنم ٌلبقاف كوباجأ نإف
 يتلا يف مل وكي الو« يملا بارعأك نونوكي مهن قربخأت اوبأ

 ؛ ةيزجلا ْمُهلَأْساف اوبأ ْمُه نإف ؛ نيملسملا عم اودهاجي نأ الإ ء ءيش ء ءيفلاو

 ترصاح اذإو « مهلتاقو هللاب نعتساف اًوبَأ ْمُه نإف ؛ مهنم لبقاف كوباجأ ْمُه نإف

 لعجا نكلو ‹ لعفت الف هّيبن ةّمذو هللا ةّمذ مُهَل لعجت نأ كودارأف نصح لْهأ

 اذإو ء هللا ةّمذ اورفخُت نأ نم ُنَوْهَأ « مكمذ اورفْخُت نإ مكنإف ؛ كتمذ ْمُهل

 ال كنإف ؛ كمكُح ىلع لب« ُلَعُفت الف هللا مكُح ىلع مهلزنت ْنَأ كودارأ

 . ملسُم ةجرخأ . ال أ ىلاعت هللا مک مهيف ُبيصتأ يردت

 ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةديرُب نب ناميلس نعو)

 ىلإ نورئاسلا وأ دنجلا مه : (شيج ىلع اريمأ رّمأ اذإ ملسو هلآو هيلع هللا

 جرخت شيجلا نم ةعطقلا يه : (ةيرس وأ)  اهريغ ال ةخسن يف  هريغ وأ برحلا

 نم هعم نمو . هللا ىوقتب هتصاخ يف هاصوأ) هيلإ عجرتو ٌودعلا ىلع ريغت هنم
 نم اولتاق « هللا ليبس يف ىلاعت هللا مسا ىلع اوزغا» : لاق مث . اريخ نيملسملا
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 ةشئاع ثيدح 4 داهجلا باتك

 ًاقلطم منغملا ىف ةنايخلا : لولغلاو ؛ ةمجتعملا نيغلاب : ١

 اذإ ليتقلاب لغم : لاقي « ةلثملا نم : (اولشمت الو) ءافولا دض ردغلا : (اوردغت الو) -

 ريع دارملا : (اديلو اولتقت الو) هفارطأ نم ایش وأ هريكاذم وأ هنذأ وأ هفنأ عطق

 ثالث ىلإ مهعداف نيكرشملا نم كودع تيقل اذإو) فيلكتلا نس غلابلا 2

 اهيلإ كوباجأ ٌنهتيأف) : هلوقب اهنيبو « لاصخ ثالث ىدحإ ىلإ يأ : (لاصخ
 ؛ مالسإلا ىلإ مُهْعدا) : هلوقب اهنيبو « لاتقلا يأ : (مهنع فكو ؛ مهنم لبقاف

 ؛ نيرجاهملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهعدا مث , مهنم لبقاف كوباجأ نإف

 نيملسملا بارعأ مكح نايبو : (نيملسملا تارعأك نونوكي مهن مهربخأف اوبأ نإف

 لهأ لام نم بيصأ ام : ةمينغلا : (ةمينغلا يف مهل نوكي الو) هلوق هنمضت

 نيملسملل لصح ام وه : (ءيفلاو) باكرلاو ليخلاب نوملسملا هيلع فجوأو برحلا

 ؛ نيملسملا عم . اودهاجي نأ الإ « ءيش) داهج الو برح ريغ نم رافكلا لاومأ نم

 ثالثلا نم ةيناثلا ةلصخلا يهو : (ةيزجلا مهلأساف) مالسإلا يأ : (اَوَبَأ مه نإف
 يه هذهو : (مهلتاقو هللاب نعتساف اوَيَأ مه نإف ؛ مهنم لبقاف كوباجأ ْمُه نإف)

 ةمذو هللا ةّمذ مهل لعجت نأ كودا راف نصح لهأ ترصاح اذإو) ةثلاثلا ةلصخلا

 ْنِإ ٌمكنإف) هلوقب يهنلا للع : (كتّمذ مهل لعجا نكلو « لعفت الف هيبن
 هدهع تضقن اذإ ؛ لجرلا ترفخأ نم « ءارلاو ءافلاو ةمجعملا ءاخلاب : (اورفخت

 ىلع مهلزنُ نأ كودارأ اذإو « هللا ةّمذ اورفخت نأ نم ُنَوْهَأ مكممذ) همامذو
 يردت ال كنإف) : هلوقب يهنلا للع : (كمكح ىلع لب  لعفت الف هللا مكح

 . (ملسم هجرخأ . «؟ال ْمأ ىلاعت هللا مكح مهيف بيصُن
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a eةشئاع ثيدح - ۸  داهجلا  

 ا ثيدحلا يف

 5 هللا ىوقتب هاصوأ «وزغي نم ريمألا ثعب اذإ هن أ ىلع لد: ىلوألا ظ

 «ردغلا ميرحتو « ةمينغلا نم لولغلا ميرحتب هربخي مث « اد نيدهاجما نم هبحصي

 ىلع لدو « عامجإلاب تامرحم هذهو ؛ نيكرشملا نايبص لتق ميرحتو « ةلثملا ميرحتو

 مهتغلب دق ناك نإو هرهاظو « مهلاتق لبق مالسإلا ىلإ نيكرشملا ريمأ وعدي هنأ
 ىلع غدي هتراغإ هل لد امك« بابحتسالا ىلع لمحي اهغولب عم هنكل ؛ ةوعدلا

 0 . مهؤاعد بجو الإو « نوراغ مهو قلطصملا ىنب

 ليلدب اًبدن عورشم و وهو 2 مهمالسإ دعب ةرجهلا ىلإ مهئاعد ىلع ليلد هيفو

 . ءاقبلا يف مهل نذإلا نم ثيدحلا يف ام

 بارعألا نأو « اا الإ امهقحتسي ال ءيفلاو ةمينغلا نأ ىلع ليلد هيفو

 هريغ بهذو ؛ « يعفاشلا بهذ هيلإو ؛ داهجلا اورضحي نأ الإ  امنهيف مهل قح ال

 . هخسن ىلع ناهربب اوتأي ملو ‹ ثيدحلا خسن اوعّداو هفالخ ىلإ

 يباتك رفاك ل اك نس لوو ةيزجلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا ىف : : ةيناثلا ةلأسملا

 بهذ اذه یلاو؛ ماع وهو ؛ «كودع» : هلوقل ؛ يبرع ريغ وأ يبرع « ‹ يباتك ريغ وأ

 . امهريغو يعازوألاو كلام

 اوناك 55 سوجلاو ب باتكلا لهأ نم الإ لبقت ال اهنأ ىلإ : يعفاشلا بهذو

 لهأ ركذ دعب « [19 : ةبوتلا] «ةيزجلا اوطعي ىتح) : ىلاعت هلوقل ؛ امج وأ

 . «باتكلا لهأ ةنس مهب اونس) : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هلل ىلص هلوقلو « باتكلا

111 



 ةشئاع ثيدح - ۸ داهجلا باتك ۔ ۴

 «ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو# : ىلاعت هلوق مومع يف نولخاد مهادع امو

 . ١[ : ةبوتلا] 4# مهومت دجو ثيح نيكرشملا اولتقاف# : هلوقو « ١۹۳[ : ةرقبلا]

 ‹ ةرجهلاو لوحتلاب رمألا ليلدب ؛ ةكم حتف لبق دراو هنأب ثيدحلا نع اورذتعاو

 ناك نم كّودعب دارملا نأب ؛ لوأتم وأ خوسنم ةديرب ثيدحف « ةرجهلا دعب تايآلاو

 . ةديرب ثيدح مومعل ؛ رفاك لك نم ةيزجلا ذخأ مومع رهظي يذلاو : تلق

 مهريغ نم اهذخأل ضرعتتن ملو« باتكلا لهأ نم ةيزجلا دنا تدافأف « ةيآلا امأو

 . مهريع نم اهذحخأ نيب ثيدحلاو ,اهذخأ مدعل الو

 يف ريثك نبا لاق نإو ٠ دعبلا ةياغ يف باتكلا لهأ ىلع «كودع» لمحو

 ‹ ناثوألا ةدبعو نيكرشملا برح ءاضقنا دعب تلزن امنإ ةيزجلا ةيآ نإ : «داشرإلا»

 الو ! يعفاشلا همامإ بهذمل ةيوقت هلاق ؛ باتكلا لهأ الإ اهلوزن دعب قبي ملو
 يقب لب « باتكلا لهأ الإ ةيزجلا ةيآ لوزن دعب قبي مل هنأب : هاوعد نالطب ىفخي

 مدع امأو , دنهلا لهأ نم مانصألا دابعو « مهريغو سراف لهأ نم نارينلا دابع

 يف برعلا لخد دقو « حتفلا دعب الإ عرشت مل اهنألف ؛ برعلا نم اهذخأ

 تا یو نم مشن دادي يون قي ملل یا وتم لاو ن اا

 فيسلا الإ سيلف مهنم مالسإلا نع كلذ دعب جرخ نم لب « ةيزجلا هيلع برضت
 هلآو هيلع هللا ىلص ىبس دقو « ةدرلا لهأ يف مكحلا كلذ نأ امك « مالسإلا وأ

 يف الإ ءاربتسالا ثيدح لهو ؛ نزاوهو قلطصملا ينب برعلا نم كلذ لبق ملسو

 .!؟ساطوأ ايابس
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 ةشئاع ثيدح _ ۸ داهجلا باتك ٠

 ةباحصلا تحتفف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرصع دعب مكحلا اذه رمتساو .
 قارعلاو ماشلا ًاصوصخ ؛ برعلا مهاياعر يفو « مورلاو سراف دالب مهنع هللا يضر

 عيمج ىلع ةيزجلاو يبسلا مكح اوممع لب ؛ يمجع نم يبرع نع اوثحبي ملو
 « ةيزجلا ضرف لوزن دعب ناك ةديرب ثيدح نأ فرعي اذهبو ؛ هيلع اولوتسا نم

 ‹ ةءارب ةروس لوزن دنع * !ةيناثلا ةنسلا يف اهضرف ناكف ؛ حتفلا دعب ناك اهضرفو

 .دحأ دعي لإ اهتع تلا نرد لر للا نه ديفا ىا

 ٠ هتوق ىفخي الو « «يدهلا» يف ميقلا نبا حنج ىنعملا اذه ىلإو .
 مهل لعجي نأ ىلإ ودعلا ةباجإ نع يهنلا ثيدحلا نمضت : ةئلاثلا ةلأسملا

 نمو ريمألا نأب هللع دقو « هتمذ مهل لعجي لب ‹ هلوسر ةمذو هللا ةمذ ريمألا

 اورفخي نأ نم هللا دنع نوه وهف « مهدههع اوضقن': أ مهتمذ اورفخأ اذإ « هعم

 . اقلطم ًامرحم ةمذلا ضقن ناك نإو « ىلاعت هتمذ

 يعدو  مرحتلا هيف لصألا نكو ؛عرحتلال يزل يهن اذه: ليق

 متت ال هيزنتلل هنأ ىلع عامجإلا

 ؛ يردي ال هنأب ظل دت كلذكو

 ا قيمنا يارا دارا , ؟ال مأ هللا مكح مهيف بيصيأ

 . همكح ىلع مهلزني
 دهتجم لك سيو  دحاو عم داهتجالا لئاسم يف قحلا نأ ىلع ليلد وهو

 . رخآ لحم يف لوقلا اذه ةّيقح ةلدأ انمقأ دقو ؛ قحلل ًابيصم

 . (رشانلا) . ةعساتلا وأ ةنماثلا : باوصلا لعلو ء« لصألا اذك (»)
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 يب هر

 هيلع هللا ىَّلص يتلا نأ ا یک كلام نک ۱۱۹

 . هيلع قفتم . اهرْيَغب ىّرَو ةوْزَغ َداَرأ اذإ ناک مّلسو هلآو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب بعك نعو)

 قفتم . اهريغب) اهرتس : يأ ؛ ءارلا ديدشتو واولا حتفب : (ىّرو ةوزغ دارأ اذإ ناك

 ظ . (هيلع

 مهل رهظأ هنإف ؛ كوبت ةوزغ يف الإ" : ظفلب كلذ يف ءانثتسالا ءاج دقو

 . «ةعدحخ برحلا» : لوقيو : هيف دازو « دواد وبأ هجرخأو « «هدارم

 هنأ ًاماهيإ ؛ ىرخأ ةهج قيرط نع لأس ةهج دصق اذإ هنأ : هتيروت تناكو

 ىلع مهنايتإو « ودعلا ةباصإ نم هديري اميف متأ هنأل كلذ لعفي امنإو ء اهديري

 : 88 لاق دقو ء اذه لثسزاونج ىلع ليط هيفو « هل مهيهأت ريغ نم ةلفغ

 . (ةعدخ برحلا»

 اذإ الك هللا لوسر تدهش : لاق قُم نب نامعا نب لم عو ۱۱4۰

 لزنيو . حايّرلا بهتو « سْمشلا لوزت ىتح لاتقلا رخأ «راهّتلا َلَّوَأ لتاقي مل

 . يراخبلا يف ُهُلُضَأو  مكاحلا ةحَحصو « ةثالثلاو ُدَّمْحَأ هاور . رصتلا

 ءارلا ديدشتو فاقلا حتفو ميملا مضب : (نرقم نب نامعنلا نب لقعم نعو)

 نب نامعنلا ركذ امإ ؛ ةباحصلا يف نّرقم نب لقعم ريثألا نبا ركذي ملو ؛ نونف 0

 هوجرخأ ؛ يذمرتلاو دواد هنأو يراخبلا كلذكو « هيلإ ثيدحلا اذه ازعو « نرقم

 عقو حراشلاو ؛ ملق قبس الإ «لقعم : ظفل نظأ امف ؛ رظنيف نّرقم نب نامعنلا نع
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 نرقم نب نامعنلا ثيدح - 0 داهجلا باتک ۔ ۳

 رامعنلا نأ ىفخي الو « ينزملا نّرقم نب نامعنلا نب لقعم وه : لاق هنأ هل

 . . نامعنلا نبا ال نّرقم نب لقعم وهف «خأ هل ناك اذإف « نرم
 اورجاه مهنأ ديوي , هل ةوخإ ةعبس هعمو رجاه نامعنلا نإ : ريث ثلا نبا لاق 1

 لقعم هل لاقي ًايباحص هيف دجأ ملف « فنصملل «بيرقتلا» تعجارف « هعم مهلك
 لقعم : ظفل نأ نيعتف ؛ نّرقم نب نامعنلا : هيف لب « نّرقم نبا الو « نامعنلا نبا

 تدهش : لاق) هخسن نم هانيأر اميف تباث وهو « ملق قبس «مارملا غولب» خسن يف
 ‹ سمشلا لوزت ىتح لاتقلا رخأ « راهنلا لوأ لتاقي مل اذإ هي هللا لوسر

 هلصأو ؛ م هححصو ؛ 9-9 a رصنلا لزنيو ‹ حايرلا بهتو

 . (يراخبلا يف

 رظتنا « راهنلا لوأ یف لتاقي هلاذإ ظفلب نقم نب نامعنلا نع أ هنإف

 ا . ةالصلا رضحتو , حاورألا بهت ىتح

 امأو « ءاغذلا ةباجإ | ةنظم ةالصلا تقو ىلإ ريحأتلا يف ةمكحلاو : اولاق

 انلسرأف# : ىلاعت لاق امك « بازحألا يف رصنلا هب عقو دقف « حايرلا بوبه
 ءرصنلل ةنظم اهبوبه يخوت ناكف « [4 : بازحألا] «اهورت مل او ا مهيلع
 حالسلا ٌدح ديربت اهب محب لاوزلا دعب ابلاغ بهت حايرلا نأب للع دقو

 . طاشنلل ةدايزلاو برحللا

  ةرغإلا يف اذه نال انستا ناك قلو هنأ نم درو ام اذه ضراعي الو

 . لاتقلل ةفاصملا دنع كلذو ١
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 ةماثج نب بعصلا ثيدح ٠ 0١ داهجلا باتك ٠١

 قال هللا لوسر لنس : لاق ُهْنَع هللا يضر ةماثج نب بّعَصلا نعو 0١

 ُْه» : لاقف ؟مهيرارذو مهئاسن نم نوُبيصُيف « نوتيَبُي ؛ نيكرشملا نم نم رادلا نع

 . هيلع قفتُم . (مهنم

 : لاق) جحلا يف اهطبض متاقت : (هنع هللا يضر ةماّثَج نب بعصلا نعو)

 « بعصلا وه لئاسلا : «نابح نبا حيحص» ىف عقوو : ( كلي هللا لوسر لئس

 : (نوتيبي ؛ نيكرشملا نم رادلا نع) هانعمب هقاسو ؛ ا هللا لوسر تلأس : هظفلو

 ؟مهيرارذو مهئاسن نم نوبيصيف) لوهجملل ينبم ؛ هتيب نم ؛ عراضملا ةغيصب
 . (هيلع قفتم . «مهنم مه» : لاقف

 : تييبتلاو . فوذحلا فاضملاب حيرصت وهو ؛ رادلا لهأ نع : يراخبلا ظفل يفو

 باصيف ؛ مهئاسنو مهنايبصب مهطالتخا عم « ةلفغ ىلع ليللا يف مهيلع ةراغإلا

 . ءادتبا مهلتقل « دصق ريغ نم نايبصلاو ءاسنلا

 ىهن مث : هيف دازو ء بعصلا ثيدح نم نابح نبا هجرخأ ثيدحلا اذهو

 ةدايز «دواد ىبأ ننس» يفو « بعصلا ثيدح ىف ةجردم ىهو ؛ نينح موي مهنع

 هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر یھت مث : يرهزلا لاق : نايفس لاق ؛ هرخآ يف

 ظ . نايبصلاو ءاسنلا لتق نع كلذ دعب ملسو هلآ ىلعو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لاق يراخبلا يف ام « نينح يف يهنلا نأ ديؤيو

 ‹ «افيسع الو ةيرذ لتقت ال : هل لقف ًادلاخ قحلا» : مهدحأل ملسو هلآ ىلعو

 هعم دهش دق هنأ ىفخي الو « ليق اذك ؛ نينح ةوزغ غي هعم دلاخ دهاشم لوأو
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 ةشئاع ثيدح _ ۲ داهجلا باتك ٠١

 ىلص يبنلا لخد ال : لاق رمع ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا جرخأو
 !«  لتاقت هذه تناك ام» : يسبب اج اعل

 . ءاسنلا لتق نع ىهنو

 ىلإ : روهمجلاو ةفينح وبأو يمفاشل بهذف ؛ اذه ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 . «نيحيحصلا» ةياورب المع ؛ تايبلا يف نايبصلاو ءاسنلا لتق زاوج

 رس برم ةحابإ يف يأ ؛ e هلوقو

 . لتقلا قحتسي نمع مهلاصفنا

 ىتح « لاحب نايبصلاو ءاسنلا لتق زوجي ال هنأ ىلإ : يعازوألاو كلام بهذو

 . امهيف امه ؛ ةنيفس وأ نصحب اوامر تالار ءامنلاب یا لنآ يب رتت اذإ

 مهقيرح الو مهلاتق زجي مل
 نايبصلاو ءاسنلا لتق زوجي : سرتتلا ىف اولاق مهنأ الإ ةيوداهلا بهذ هيلإو

 E E ىاثلإ لع رولا | ديا اسير انج دع

 ءاسنلا لتق ىلإ دصقلا زاوج مدع ىلع عيمجلا قافتا هريغو لاطب نبا لقنو
 . كلذ نع ىهنلل ؛ نايبصلاو

 ثلاث وهو ءرانلا لهأ نم مه : لاق نمل هقالطإب ليلد . «مهنم مه» : هلوق يفو

 « نايبصلا يف حجارلا وهو « ةنجلا لهأ نم مهنأ : يناثلاو « ةلأسملا يف لاوقألا

 0 . فقولا : ىلوألاو

 : يبنلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع ْنَعو ۲
 . ملم ُاَوَر . «كرشب نيعتسمأ نلف ؛ عجزا» :رذب

 موي تب لج لا 3
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 ةشئاع ثيدح _ ۲ ٠ داهجلا باتك ١؟

 هعبت) رشم يأ : (لجرل لاق هلي يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 . (ملسم هاور . «كرشمب نيعتسأ نلف ؛ عجّْرا» : :ردب موي

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جرح : تلاق ةشئاع نع هظفلو

 ةأرج هيف ركذت ناك دق لجر هكردأ « ةربولا ةرحب ناك املف «ردب لبق ملسو

 هللا لوسرل لاق هكردأ املف « هوأر نيح يَ هللا لوسر باحصأ حرفف « ةدجنو
 : لاق ال : لاق «؟هللاب نمؤت زأ» : لاق ! كعم بيصأو كعبتأل ؛ تئج : ل

 ظ . هل نذأ , ملسأ املف , «كرشمب نيعتسأ نلف ؛ عجراف»

 وهو ؛ لاتقلا يف نيكرشملاب ةناعتسالا زوجي ال : لاق نم ةلدأ نم ثيدحلاو

 زاوج ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ و ةيوداهلا بهذو « ملعلا لهآ نم ةفئاط لوق
 ينب دوهيب ناعتساو « نينح موي ةيمأ نب ناوفصب ناعتسا قي هن أل : اولاق « كلذ

 . .٠ «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ . مهل خضرو عاقنيق

 لاق . ةفيعض يرهزلا ليسارمو ؛ ًالسرم يرهزلا نع يذمرتلا هجرخأو
 نم ىقهيبلا ححصو « سيلدت ةهبش هلاسرإ ىفف « ءاطخ ناك هنأل : يبهذلا

 . مهدر هنأ : يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح

 ةبغرلا هيف سرفت ردب موي هدر يذلا نأب ؛ تاياورلا نيب عمجيو : فنصملا لاق
 ةعونمم تناك ةناعتسالا نأ وأ « هنظ قدصف « ملسي نأ ءاجر ؛ هدرف « مالسإلا يف

 مهفلأت نيكرشملا نم ةعامجب نينح موي ناعتسا دقو . برقأ اذهو « اهيف صخرف

 ءاضمإ يف ۰ لقتسي نوملسم هعم نوكي نأ ةيوداهلا طرتشا د .مئانغلاب

 . ماكحألا
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 ةرمسو رمع نبا ائنيدح 94١١و ۳ ٠ داهجلا باتك ١١

 ‹ نيملسملا يف يأرلا نسح رفاكلا ناك نإ : لاق يعفاشلا نأ : «ملسم حرش» يفو
 قفانملاب ةناعتسالا زوجيو . هركيف الإو « هب نيعتسا « ةناعتسالا ىلإ ةجاحلا تعدو

 . .٠ هباحصأو أ نب هللا دبعب ملسو هلآو هيلع هللا لص هتناعتسال ؛ ًاعامجإ

 لوفر ىر غلي يبنلا ذأ : امُّهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو - 14

 . هيلع قفتم . نايبصلاو ءاسّنلا لق َركنأَف , هيزاغم ضْعَب يف

 يف ةلوتقم ةأرما ىأر قو يبنلا نأ :امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 يناربطلا جرخأ دقو : (ةيلع قفتم نايبصلاو ءاسنلا لتق ركنأف ‹ هيزاغم ضعب

 تناك ام» : لاقف « ةل وتقم ةأرماب يتأ ةكم لخد امل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ

 . هذه اهنأ لمتحيف « رمع نبا نع هجرخأ «لتاقت هذه

 ملسو هلآو هيلع هلل ذا یلص هنأ : ةمركع نع «ليسارملا» يف دواد وبأ جرخأو

 ‹ «؟اهبحاص نم !؟ءاسنلا لتق نع هنأ ملأ» : لاقف فئاطلاب ةلوتقم ةأرما ىأر

 0 .اهتلتقف 6 ينعرصت نأ تار اهتفدرأ ! هللا لوسر اي: لجر لاقف

 . ىراوت نأ اهب

 2 تلتق ؛ تلتاق اذإ اهنأ ىلع كدي لتاقلا اذهل هريرقتو « 2. «لتاقت» : هلوق موهفمو

 نم نابح نباو يئاسنلاو دواد وبأ هجرحأ اہ ًاضيأ لدتساو ؛ يعفاشلا بهذ هيلإو

 . ئأرف « ةوزغ يف وإ هللا لوسر عم انك : لاق ي ج محلا عبر نب حابر ثيدح
 . 4! لتاقتل هذه تناك ام» : لاقف « ةل وتقم ةأرما ىأرف ؛ ‹ نيعمتجم سانلا

 د

 ىلاعت هللا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرصسن نعود ١194
 ةاور . اديس اوقبَحْساَو ؛ نيكرشملا خويش * اولمقا» : 56 ىلعو هيلع
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 ىلع ثيدح ۔ ٥ داهجلا باتك ۔ ۳

 . يذمرتلا هححصو 3 دوا وبأ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرمس نعو)

 نيشلاب : (. «مهخرش اوقبتساو ؛ نيكرشملا خويش * اولتقا» : ملسو هلآ ىلعو

 يف هركذ ؛ اوكردي مل نيذلا راغصلا مه ؛ ةمجعلملا ءاخلاو ءارلا نوكسو ةمجحعلملا

 يفو « بيرغ نسح : لاقو : (يذمرتلا هححصو « دواد وبأ هاور) «ةياهنلا»

 ظ . هانمدق ام اهيفو « ةرمس نع نسحلا ةياور نم وهو « حيحص : ةخسن

 ؛ نيسمخو ىدحإ وأ « ةنس نيسمخ غلب نم وأ « نسلا هيف تنابتسا نم خيشلاو

 ملو « لاتقلا ىلع ةوقلاو دلجلا لهأ ناسملا لاجرلا انه دارملاو « «سوماقلا» يف امك

 ناك نمو « لتقيف اقلطم نيغلاب اوناك نم خويشلاب ديرأ هنأ لمتحيو « ىمرهلا دري

 ديرأ هنأ لمتحيو « نايبصلا لتق نع ىهنلا نم مدقت ام قفاويف « لتقي ال ًاريغص

 : ناسح لاق امك « هيلع قلطي هنإف ؛ بابشلا لوأ يف ناك نم خرشلاب

 انونج ناك صاعي ملامدو  -سألا رعشلاو بابشلا خرش نإ
 داكي ال خيشلا : لبنح نب دمحأ لاق امك « همالسإ ءاجر ىقبتسي هنإف

 هريرقت زوجي نمب ًاصوصخم ثيدحلا نوكيف « مالسإلا ىلإ برقأ بابشلاو « ملسي
 . ةيزجلاب رفكلا ىلع

 ‹ يراخبلا هاور . RAS ههجو هللا مرک يلع نعو - 6

 . الوطُم دواد وبأ هجرخأو

 هجرخأو ‹ يراخبلا هاور . ردب موي اوزرابت مهنأ : ههجو هللا مرك يلع نعو)
 انأ : لاق هنأ ههجو هللا مرک ىلع نع : يراخبلا نم يزاغملا يفو : (ًالوطم دواد وبأ
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 بوي يبأ ثيدح 7-١ داهجلا باتک ۔ ۳

 نامصخ ناذهإ : تلزنأ مهيفو : سيق لاق . ةمايقلا موي ةموصخلل وثجي نم لوأ
 « يلعو « ةزمح :ردب يف اوزرابت نيذلا مه : لاق ؛ [19 جحلا] 4مهبر يف اومصتخا

 ديلولاو « ةعيبر نب ةبتعو « ةعيبر نب ةبيشو مهنع هللا يصر ثراحلا نب ةديبعو

 ظ ظ 0 . ةبتع نبا

 ىلعو « ةبيشل ةزمحو « ةبتعل ةديبع زرب هنأ : قاحسإ نبا هركذ ام هليصفتو

 ةديبع فلتخاو « امهازراب نم ةزمحو ىلع لتقف : ةبقع نب ىسوم دنعو . ديلولل

 اوعجر امل ءاهنم تامف ةديبع ةبكر يف ةبرضلا تعقوف « نيتبرضب هزراب نمو
 . هلتق ىلع هاناعأف « ةديبع زراب نم ىلع ةزمحو ىلع لامو « ءارفصلاب

 نسحلا بهذو «روهمجلا بهذ كلذ ىلإو ؛ ةزرابملا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو
 ريمألا نذإ قاحسإو دمحأو يروثلاو يعازوألا طرشو < اوج مدع ىلإ يرصبلا
 هد هذه ىف امك

 انيف ةبآلا هذه تلزنأ امن : لاق هلع هللا يضر بوي يبأ نيو 5 0

 لاق ؛ [140 :ةرقبلا] (ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الوإ : ينعي ' ؛ راصنألا رشعم
 هاور ٠ مهيف لد ىّتح مولا فص ىلع لمح نم ىلع ركنأ نم ىلع ادر
 . مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا ةحّحصو « ةثالثلا

 رشعم انيف ةيآلا هذه تلزنأ امنإ : لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو)

 ركنأ نم ىلع ادر هلاق ؛ 4ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو# : ينعي ؛راصنألا

 هححصو « ةثالشلا هاور . مهيف مهيف ذ لخد ىتح مورلا فص ىلع لمح نم ىلع

 : (مكاحلاو نابح نباو) بيرغ حيحص نسح : لاقو : (يذمرتلا
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 بويأ يبأ ثيدح 757 0 داهجلا باتك ١

  ةينيطنطسقلاب انك : لاق نارمع يبأ ديزي نب ملسأ ثيدح نم نوروكذملا هجرخأ

 ىو ورا دوف ىلع يا ير حملا مورلا نم ميظع فص جرخف
 ىلإ هديب ىقلأ ! هللا ناحبس : سانلا حاصف ! ًالبقم مهيف عجر مث « مهيف لصح

 ‹ ليوأتلا اذه ىلع ةيآلا هذه نولوؤت مكنإ ! سانلا اهيأ : بويأ وبأ لاقف « ةكلهتلا

 انلق « هورصان رثكو هنيد هللا زعأ امل انإ ؛ راصنألا رشعم انيف ةيآلا هذه تلزن اغإو

 لزنأف ؛ اهنم عاض ام انحلصأو اهيف انمق انأ ولف « تعاض دق انلاومأ نإ : رس اننيب

 سابع نبا نع حصو . اندرأ يتلا ةماقإلا ةكلهتلا تناكف ؛ ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 . ةيآلا ليوأت يف اذه وحن هريغو

 . كالهلا نظ ولو « لاتقلا فص يف دحاولا لوخد زاوج ىلع ليلد هيفو : ليق

 ؛ انه لمح نم نظ ناك ام فرعي ال ذإ « هيف ليلد الف« كالهلا نظ امأ : تلق

 . كالهلا نظي هن أريبك فص ىلع لمحي دحاو يف بلاغلا نإ : لوقي لئاقلا نأكو

 حرص هنإ : ودعلا نم ريثكلا ددعلا ىلع دحاولا لمح ةلأسم يف فنصملا لاقو

 ئرجي وأ « كلذب ودعلا بهري هنأ هنظو « هتعاجش طرفل ناك اذإ هنأ روهمجلا

 ناك ىتمو « نسح وهف ةحيحصلا دصاقملا نم كلذ وحن وأ ' . مهيلع نيملسملا

 . نيملسملا نهو كلذ ىلع بترت نإ اميس ال « عونممف روهت دّرجم

 الو : ريثك نبا لاق - بئاسلا نب ءاطع ثيدح. نم دواد وبأ ج رنو: تلق

 : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نع هب أب

 ' جرف هيلع ام ملعف « هباحصأ مزهناف هللا ليبس يف ازغ لججر نم انبر بجعد

 | . «همد قيرهأ ىتح ؛ ي دنع ام ةقفش + يدع اعييدعر
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 تماصلا نب ةدابعو رمع نبا اثيدح - ۱۱۹۸و ۷ .  داهجلا باتک ١٠١

 نم قز ةزرابملا زاوج ىلع لدت « ةريثك اذه يف راثآلاو ثيداحألاو ريثك نبا لاق 0

 "00 . ةوطسو ةدشو بورحلا يف ءالب هسفن نم فرع
eلخن لو للا لوُسر قّيَح  

 قفتم . حقو ريضتتلا ينب
 ينب لخت و هللا وسر قرح ا

 قيرحتلاب سرحلا لهأ لاومأ داسفإ زاوج ىلع لدي : (هيلع قفتم . عطقو ريضنلا

 [0 :رشسحلا] (ةنيل نم متعطق ام : ةيآلا تلزن كلذ يفو « ةحلصملا؛ عطقلاو

 و اهل نيرا يت داتا نا هت نانإ: نوكرشملا لاق . ةيآلا

 ظ . !؟اهقيرحتو
 a ةنيللا : | : «ليزنتلا ملاعم» يف لاق

 ٠ . نيل اهعمجو « ةميركلا ةلخنلا : هانعمو « نيللا نم

 ههركو «ودعلا دالب يف بيرختلاو قيرحتلا زاوج ىلإ ريهامجلا بهذ دقو

 اولعفي ال نأ هشويج ىصو هنع هللا يضر ركب ابأ نأب اجتحاو « روث وبأو يعازوألا
 ‹ نيملسملل ےس اولا نکا يضعنا ىأر هنأب بيجأو . كلذ

 . ةحلصملا ةظحالم ىلع رودي كلذو ؛ مهل اهءاقب دارأف

 لص هللا لوسر لاق لاق لع للا يضر تماتملا نب داش نو ۱۸ ظ

 را يي هادم e MO رج رانا مّلسو هلآو هيلع هللا

 ظ ظ . ناّبح نبا ةحّحصو . يئاسنلاو ا «ةرخآلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نعو)

 قفز



 تماصلا نب ةدابع ثيدح _ ۸ ظ ظ داهجلا باتک

 ٌراعو ٌران) ماللا مضو ةمجعملا نيغلا مضب : (لولغلا نإف ؛ اولغت ال» : ملسو هلآو

 . (ناّبح نبا هححصو « يئاسنلاو دمحأ هاور . «ةرخآلاو ايندلا يف هباحصأ ىلع

 هلغي هبحاص نأل ؛ كلذب يمس : ةبيتق نبا لاق . ةنايخلا : لولغلا نأ مدقت

 : راعلاو , يوونلا هلقن امك عامجإلاب رئابكلا نم وهو ‹ هيفخي : يأ ؛ هعاتم يف

 ام راعلا لعلف ؛ ةرخآلا يف امأو « هبحاص هب حضتفا رهظ اذإ هنأ ؛ ايندلا يقف

 انيف ماق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ام هديفي

 ةمايقلا موي مك دحأ نيفلأ ال» : لاقف هرمأ مظعو , لولغلا ركذو « قي هللا لوسر

 ! هللا لوسر اي : لوقي « ةمحمح هل سرف هتبقر ىلع « ءاغث اهل ةاش هتبقر ىلع

 ركذو « ثيدحلا . «. . . كتغلبأ دق ؛ ائيش هللا نم كل كلمأ ال : لوقأف ؛ ينثغأ

 . هريغو ريعبلا هيف

 ىلع ةمايقلا موي ةعينشلا ةفصلا هذهب لاغلا ىتأي هنأ ىلع ثيدحلا لد هنإف

 نم مظعأ ءيش هنأ لمتحيو « لاغلل ةرخآلا يف راعلا وه اذه لعلف ؛ داهشألا سوؤر

 . اذه

 : كي هلوقل ؛ ةعافشلاب رفغي ال بنذ اذه نأ ثيدحلا اذه نم ذحؤيو

 ‹ ديدشتلاو ظيلغتلا لحم ىف هدروأ هنأ لمتحيو . «ائيش هللا نم كل كلمأ

 . فقوملا كلذ ىف هريهشت *ت دعب هل رفغي هنأ لمتحيو

 ىلع لدف « تاقدصلا ىلع نيماعل باطخ يف درو هانقس يذلا ثيدحلاو

 . هريغو لاغلا نيب كرتشم وهو « دابعلل قح هيف ام لكل ماع لولغلا نأ

 ا



 كلام نب فوع ثيدح 68 داهجلا باتك

 مهنإ : رذنملا نبا لاق : تلق ؟ذخأ ام در لاغلا ىلع بجي له : تلق نإف

 يعازوألا لاقف « اهدعب امأو ‹ ةمسقلا لبق لغ ام ديعي لاغلا نأ ىلع اوعمجأ

 ال يعفاشلا ناكو « يقابلاب قدصتيو هسمخ مامإلا ىلإ عفدي : كلامو ثيللاو

 مل هكلمي مل ناك نإو « هب قدصتي نأ هيلع سيلف هكلم ناك نإ : لاقو كلذ یری

 و د ىلإ هعفدي نأ بجاولاو «هريغ لاب قدصتلا هل سيلف « هب قدصتي

 . ةعئاضلا لاومألاك

 بلسلاب ىضق ذلك يبنلا ؛ نأ : ُهْنَع هللا يضر كلام نب فّوَع نَعَو . 8

 . ملم دنع ُهَّلْصَأَو « دواد وبأ هاور . لتاقلل

 . لتاقلل بلسلاب ىضق غاب يبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب فوع نعو)

 نم ذخؤي يذلا بلسلا نأ ىلع ليلد هيفف : (ملسم دنع هلصأو « دواد وبأ هاور

 هلف ًاليتق لتق نم : لاتقلا لبق مامإلا لاق ءاوس ؛ هلتاق هقحتسي رفاكلا ودعلا
 مهسلا قحتسي د نع ناك ءاوسو « ًامزهنم وأ البقم لتاقلا ناك ءاوسو ءال وأ  هبلس ْ

 ا ا ا سبا هلوق ذإ ؛ ال وأ منخملا يف

 داال

 : ةريثك نطاوم ىف كي هللا لوسر نع مكحلا اذه ظفح دقو : ىعفاشلا لاق
 اار

 يبأ نب بطاح لتق يف اذكو « لهج يبأ لتق يف رثؤملا وه ناك امل ؛ حومجلا
 قالو ىبنلا هاطعأ «دحأ موي لجرل ةعتلب ا

 . ةريثك مكحلا

 اذه ىف ثيداحألاو « مكاحلا هاور . هبلس

Yo 



 كلام نب فوع ثيدح _ ۹ داهجلا باتك ٠

 هي ا للا نا نينح موي يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو

 ًامولعم ناك اذه نإف ؛ قباسلا مكحلل رقم وه لب ء اذه يفاني ال «لاتقلا دعب

 الجر ينقزرا مهللا : شحج نب هللا دبع لاق اذلو ؛ نينح لبق نم ةباحصلا

 . ابيرق انمدق امك ؛ هبلس ذخآو هلتقأ : 9 E ا

 مامإلا لاق اذإ الإ لتاقلل بلسلا نوكي ال هنإ : ةيوداهلاو ةفينح يبأ لوق اّمأو .

 ةمينغلا ةلمج نم بلسلا ناك الإو  هبلس هلف ًاليتق لتق نم : الغم لاتقلا لبق

 يأر ىلإ لوكوم كلذ : يواحطلا لاقو . ةلدألا هقفاوت ال لوق هنإف ؛ نيمناغلا نيب

 هكراشلو هل هلوق دعب حومجلا نب ذاعمل لهج يبأ بلس ىطعأ كي هنإف ؛ مامإلا

 ءاطعأ اإ فَي هنأب هنع بيجأو « امهيفيس هايرأ امل « «هلتق امكالك» : هلتق يف
 : هلوق امأو « هفيس ىف ةيانجلا قمع ىأر امل هلتق يف رثأ يذلا هنأل ا

 ١ . هبحاص سفنل ًابييطت هلاق هنإف ؛ «هلتق امكالك»

 ةيضاق ثيداحألا 0 نم .ةلدألا مومعف أ ( لتاقلا ءاطعي يذلا بلسلا سيمخت امأو

 نوصصخي مهنأك « نورخآو ريرج نباو رذنملا نباو دمحأ لاق هبو « هسيمخت مدعب
 ملو» : دايز نابح ناو دواد وبأ كلام نب فوع ثيدح جرخأ هنإف ؛ ةيآلا مومع

 00 يناربطلا هجرخأ كلذكو ؛ «بلسلا سمخي

 05010 لتاقلا مزلت له ؛ اوفلتخاو

 كلذ دورول ؛ ةنيبلاب الإ هلوق لبقي ال هنإ : ةيكلاملا نم ةعامجو يعفاشلاو ثيللا
 ظ . «هبلس هلف ةنيب هيلع هل ًاليتق لتق نم» : ظفلب تاياورلا ضعب يف

 و يلع لا لص نال اولاق ؛ ةنيب الب هلوق لبقي : ا لاقو
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 فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ٠ اهلا تاكد

 نب ذاعم ةصق يف كلو « هلوقب ىفتكا لب هفاحي ملو دحاو لوق لبق دق ملسو

 ظ . ةنيبلاو ىوعدلا ثيدحل ًاصصخم نوكيف ؛ ا محلا

 يبأ لق ةصق يف ةدع هللا يضر فوق نب نمحرلا دنبع نعو لكل

 ل هلا لوسر ىلإ افرصنا مث « ُهالَتق ىتح امِهِيفيسب ةاردتباف : : لاق « لهَج

 َرظَنْف : لاقل: الاق «؟امُكْيفيَس امتْحَسَم لَه ؟َلعق امُكُيأ» : لاقف « هاربخأف

 اا : لاقف امهيف

 0. هيلع قفتم . حومجلا نب ورمع نبا

 : نیب نبا زفاف ید لا يقر فرع نيرا بوو
 ىتح) ءارفع ينبا : يأ : (امهيفيسب) هيلإ اقباست : (هاردتباف : لاق) ردب موب

 له ؟ُهَّلَبَف امكُيأ» : لاقف «هاربخأف هل هللا لوسر ىلإ افرصنا مث« هالتق

 : لاقف) امهيفيس ىف : يأ : (امهيف رظنف : لاق ءال : الاق «؟امكيفيس امتحسم

 نب ورمع نب ذاعمل هبلسب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىضقف . «هلتق امكالك»

 . (هيلع قفتم) لوعف ةنزب ؛ ةلمهم ءاح هرخآ ميلا حتفب : (حومجلا

 ااو ضوفم هنأو « ءاش نمل بلسلا يطعي نأ مامإلل نأ ىلع هب لدتسا

 ا ‹ لهج ابأ التق ءارفع ينبا نأ ربخأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأل

 ؛حومجملا نب ورمع نب ذاعمل غلي هب مكح اغنإ هنأ هنع بيجأو « امهريغل هبلس

 بيطو « بلسلا هاطعأف , اهقمعل ؛ هلتق يف ة رثؤملا يه هفيسب هتبرض رثأ ىأر هنأل

 نب ذاعم ةبرض هل ةلتاقلا ةيانجلاف الإو . (هلتق امكالك» : هلوقب ءارفع ىنبا بلق

 ءاطعإ زاجملا ةنيرقو « هلتق دارأ امكالك : يأ ؛ زاجم امهيلإ لتقلا 22000 ۰

 ففي



 لوحكم ثيدح _ ۱ داهجلا باتك ٠

 . عازنلا لحم اذه : لاقي دقو « امهريغل لوتقملا بلس

 ىلع قينجنملا بصن هلي يبنلا نأ : هنع هللا يضر لوحكم نعو ١

 يليقعلا هلصوو « تاقث هلاجرو ‹ «ليسارملا» يف دواد وبأ را : فئاطلا لها

 ظ . . ُةنع هللا يضر يلع ْنَع فيعض دانسإب

 هللا دبع نب لوحكم هللا دبع وبأ وه : (هتع هللا يضر لوحكم نعو)
 ال ًایدنس ناكو ‹ سيق نم ةأرمال ىلوم ناكو « لباك ىبس نم ناك « يماشلا

 ید تاو ی ايقفال ترآ یک غا لاجرفو نھ
 ءاطعو « يأرلا ةعيبرو هريغو يرهزلا هنع يوريو « امهريغو ةلثاوو كلام نبا
 ىلع قينجنملا بصن غلي يبنلا نأ) ةئامو ةرشع نامث ةنس تام « يناسارخلا

 يليقعلا هلصوو ‹ تاقث هلاجرو . «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ . فئاطلا لهأ

 نع هيوار روث نع يذمرتلا هجرخأو : (هنع هللا يضر يلع نع فيعض دانسإب
 . لضعملا مسق نم ناكف ؛ الوحکم ركذي ملو ‹ لوحكم

 نأ ركذو « لوحكم هركذ امك « يدقاولا قينجنملاب يمرلا ركذ : يليهسلا لاقو
 قب هللا دبع ثيدح نم ةبيش ىبأ نبا ىورو « ىسرافلا ناملس هب راشأ يذلا

 Ll نيس هيج دج نانا

 . كلذ نم ءايشأ ركذي ملو « ةليل نيرشعو ًاسمخ مهرصاح
 يفو ًارهش فئاطلا لهآ رصاح : رمع نبا ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو

 هنأ ليلد ثيدحلا ىفو . ةليل نيعبرأ تناك ةدملا نأ : سنأ ثيدح نم ملسم

 . اهوحنو عفادملا نم هريغ هيلع ساقيو « قينجنملاب اونصحت اذإ « رافكلا لتق زوجي

۲۸ 



 سنأ ثيدح _ ۲ داهجلا باتك ۔ ۳

 ؛ ةبغكلا راتسأب أعم لح نبا : ا رففلا عن اتلف ٌرفغملا

 . هيلع قفتم . «هولتقا» : لاقف

 : (رفغملا هسأر ىلعو ةكم لخد بب يبنلا نأ : هنع هللا يضر سنأ نعو)

 نم درز : ةباتككو « ءاهبو « ربنمك « رفغم ا : «سوماقلا» يف ؛ ءافف ةمجعملا نيغلاب

EREهءاج ؛ يا او اي  

 ,iil diu ا لاقف « ةبعكلا

 ن ی اک

 امك « اهيف لاتقلا مرحم هنإف ؛ كلذ هب صتخي نكلو « التاقم لحد هنأل ؛ حتفلا

 . هيلع قفتم وهو « ثيدحلا . «راهن نم ةعاس يل تلحأ اغنإو» : ٍةي لاق

 ةعست ةعامج دحأ وهو ؛ لطخ نبا لتقب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرم أ امأو

 ا ا ا ام رار را

 0 . لطخ نبا مهنم
 . ًاقدصم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا هثعبف ملسأ دق لطخ نبا ناكو

 رمأو « ًالزنم لزنف « املسم همدخي ىلوم هعم ناكو « راصنألا نم الجر هعم ثعبو

 ادعف «ًائيش هل عنصي ملو ظقيتساف  مانف « ًاماعط هل عنصيو ًاسیت هل حبذي نأ هالوم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ءاجهب هناينغت ناتنیق هل تناكو « ًاكرشم ٌدترا مث « هلتقف هيلع

 . اهنمأف « ىرخألل نمؤتساو « امهادحإ تلتقف « هعم امهلتقب رمأف ملسو هلآو

۲۹ 



 ٠ سنأ ثيدح _- ۲ داهجلا باتک ۔ ۳

 ؛ مالسإلا يف هانج ام قحب ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلتق : يباطخلا لاق
 . ىهتنا . هتقو نع هرخؤي الو ‹ بجاو ةماقإ نم مصعي ال مرحلا نأ ىلع لدف

 دودحلا ىفوتسي هنأ ىلإ يعفاشلاو كلام بهذف : اذه يف سانلا فلتخا دقو

 .. ةصقلا هذهلو « ةلدألا مومعل ؛ نامزو ناكم لكب صاصقلاو

 9 ىفوتسي ال هنأ ىلإ ةيوداهلا لوق وهو فلخلاو فلسلا نم روهمجلا بهذو

 ١ : قلك 58 ]0: نارمع لآ] انما ناک هلخد نمو : ىلاعت هلوقل ؛ دح

 . «مد اهب ع

 لب « ناكملاو نامزلا ى يف ةلدألل مومع ء ال هنأب نولوألا هب جتحا امع اوياجأو

 دعب حتفلا موي يف هنإف ؛ رخأتم وهو « ثيدحلا نم هانركذ امب ةديقم تاقلطم يه

 . دودحلا ةيعرش

 اهيف تلحأ يتلا ةعاسلا يف ناك هنإف ؛ ؛هعم ركذ نمو لطخ نبا لتق امأو

 لتق دقو « رصعلا ىلإ حتفلا موي ةحيبص نم ترمتساو « كي هللا لوسرل ةكم

 . ماقملاو مزمز نيب ىحضلا تقو لع نبا

 بكترا اذإ امأو ٠ هيلإ أجتلا مث مرحلا ريغ يف ًادح بكترا نميف مالكل اذهو

 بهذف ؛ دح هيف ماقي ال هنأب نولئاقلا فلتخاف «دحلا بجوي ام مرجلا يف ناسنإ

 نبا فلاخو « هيف وهو دحلا هيلع ماقي الو مرحلا نم جرخي هنأ : ةيوداهلا ضعب

 نع دمحأ هاور . مرحلا يف هيلع ميقأ . مرحلا يف ذ لتق وأ قرس نم : لاقف سابع

 . سابع نبا نع سواط

 فرخ



 سنأ ثيدح 107 > داهجبا باتك ۔۳

 دحلا هيلع يا مرحلا يف اثدح ثدحأ نم : أاضيأ سابع نبا | نع مرثألا 2-5

 مارحلا دجسملا دنع مهولتاقت الو) : د نم يخت

 سابع نبا مالک لدو e ةرقبل] ( مهولتقاف مكولتاق نإف هيف مكولتاقي ىتح
 . هيف ماقي هنأ هن هلا يضر

 مظعم ع 5- ا كتاه هيف يناجلا نأب هيلإ عوجتلملا نيبو هنيب اوقرفو

 « مرحلا يف داسفلا مظعل ؛ هلهأ نم هيف ىنج نم ىلع دحلا مقي مل هنألو ء اهل

 هاضاقتت ام هيف لاب هس يل ؛ مرحلا ىلإ دصق داسفلا 9 نم نأ ىلإ ىذأو

 ظ ظ ظ و

 . ًاضيأ فالخ هيفف «‹ صاصقلا نم سفنلا نود اميف لتقلا ريغب دحلا امأو
 ‹مدلا كنس نميف تدرو امنإ ةلدألا نأل ؛ ىفوتسي هنأ : ةياور يف دمحأ بهذف

 ةمرح نأل ؛ هنود ام مرحت مرحلا يف هيرحت نم مزلي الو  لتقلا ىلإ فرصني اغإو
 ىرجم راج سفنلا نود اميف دحلا نألو ‹ دشأ لتقلاب كاهتنالاو ؛ مظعأ سفنلا

 المع ؛ ءيشل ءافيتسالا مدعب ةياور هنعو « هنم عنمي ملف ؛ هدبع ديسلا بيدأت

 دما يسبب يسيح حوا ةلدألا مومعب

 ۰ .n ( . لتقلا ىلإ الإ

 اد يف هلوأ نم + مالكلاو ؛ لتقلاب صاخ ليلدلا اش الو : تلق

 فذقلاو برشلا دحو « مجرلا ريغ انزلا دح ذإ ؛ لتقلا ىلع اهلمح نم دب الف

 هيلع ماقي

5١ 



 نيصح نب نارمعو ريبج نب ديعس اثيدح ۔ ۱۲۰ ٤و ۳ ٠ داهتللا باتك ۔ ۳

 هلآو هيلع هللا ىلص يىبنلا نأ : هنع هللا ضر ريبج نب ديعس ٌنعو
 . تاقث هلاجرو « «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ . ًارْبَص ةئالّئ رذب موي َلَتَق َمَّلسو

 ؛ ريبج نب ديعس هللا دبع وبأ وه : (هنع هللا يضر ريبج نب ديعس نعو)

 نم نطب ٤ ةبلاو یئب ىلوم يدسألا ¢ ءارف ةأنثمف ةدحوملا ءابلا حتفو ميجلا مصب

 سابع نباو دوعسم نبا عمس « نيعباتلا ءاملع دحأ « يفوك « ةميزخ نب دسأ ينب

 جاجحلا هلتق ¢ بويأو رانید ن ور ج هنع ذحخأو اسنأو ريبزلا نباو رمع نباو

 ةنسلا نم ناضمر يف جاجحلا تامو « اهنم نابعش يف نيعستو سمخ ةنس

 يف : (اربص ةثالث ردب موي لتق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ) ةروكذملا

 دقو ؛ تومي ىتح ىمريو سبحي نأ ؛ لتقل ىلع هريغو ناتيشالا رضا : ؟سوماقلا»

 ( ا 59-5 ) «ليسارما , يف دواد

 طيعم يبأ نب ةبقعو « ثراحلا نب رضنلاو . يدع نب ةميعط : مه ةثالثلاو

 . فنصملا هلاق امك ؛ فحص دقف « يدع نب معطملا : ةميعط لدب لاق نمو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هنع يور دق هنأ الإ « ربصلا لتق زاوج ىلع ليلد اذهو

 اذه دعب يشرق نلتقي ال»  لاقم مهضعب يفو « تاقث لاجرب - ملسو هلآو

 . حتفلا موي لطخ نبا لتق دعب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلاق ؛ «ًاربص

 ىدف غلي هللا لوسر نأ : هع هللا يضر نيصح نب ناّرْمع ْنعو 4

 E نيكرشملا نم لجرب نيملسملا نم نيلجر

 مسد

۲ 



 ةليعلا نب رخص ثيدح ٠١ داهجلا بناتك ۔ ۴

 نيلُجر ىدف قي هللا لوسر نأ : هْنَع هللا يضر نيصح نب ناَرْمع ْنعو)
 دنع ُهّلِصأو « هححصو يذمرتلا ُهِجّرْخَأ . نيكرشملا نم لجرب نيملسملا نم

 )الا 000 .(ملسم
 اذه ىلإو ؛ نيكرشملا نم ريسأب ريسألا دلا ةادافم زاوج ىلع ليلد هيف

 وأ ريسألا لتق امإ : نيعتيو « ةادافملا زوجت ال : ةفينح وبأ لاقو ءروهمجلا بهذ

 ةادافملا زوجي : ةفينح يبأ ابحاص لاقو «ريسأب هتادافم وأ : كلام دازو « هقاقرتسا

 . هقاقرتسا وأ ريسألا لتق وأ لامب وأ هريغب

 مق يف امك ريسألا لتق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم عقو دقو

 ىلع نم امك هيلع نملاو ءردب ىراسأ يف امك لاملاب هؤادفو « طيعم ىبأ نب ةبقع

 لاقو ؛ هلتقو هرسأف دحأ موي لاتقلا ىلإ داعف « لتاقي ال نأ ىلع ؛ ردب موي ةرغ يبأ

 لهأل هي هنم عقو قاقرتسالاو ‹ «نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال» : هقح ىف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةّلْيَعلا نب رخص نعو 6

 57 «ةهلاومأو مهءامد اوررحأ اوملأ اذإ موقلا نِإ» : لاق لسو هلآو

 . نوقثوُم هلاجرو « دواد

 يضر ةلّيعلا نبا) ءارف ةنكاس ةمجعم ءاخف ةلمهملا داصلاب : (رخص نعو)

 يبأ نبا : لاقيو  ةيتحتلا ةانثملا نوكسو ةحوتفم ةلمهملا نيعلاب : (هنع هللا

 بأ نب نامثع هنع ىور مهدنع هثيدحو؛ ةفوكلا لهأ ىف ف هدادع «  ةليعلا

 اذإ موقلا نإ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ) 5 نبا وهو « مزاح

۳ 



 ةليعلا نب رخص ثيدح _ ٥ 0 داهجلا باتك "١

 . ) نوقٹوم هلاجرو 4 دواد وبأ هجرخأ 5 «مهلاومأو مهءامد اوزرحأ اوملسأ

 ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : هيلع قفتملا ثيدحلا هانعم يفو

 ثيدحلا ىفو . ثيدحلا «. . . مهلاومأو مهءامد اوزرحأ اهولاق اذإف ؛ هللا الإ هلإ .

 | ٠ . هلامو همد مرح « رافكلا نم ملسأ نم نأ ىلع ليلد

 هلام كلم « لاتق نود نم ًاعوط ملسأ نم : اولاق ؛ كلذ يف ليصفت ءاملعللو

 مصع دق مالسإلاف «لاتقلا دعب اوملسأ نإو « نميلا ضرأك كلذو ‹ هضرأو

 ءاملعلا فلتخا مث « ءيف لوقنملا ريغو « ةمينغ لوقنملاف « مهلاومأ امأو ؛ مهءامد

 هرصنو  كلامل لوألا : لاوقأ ىلع نيملسملل ًائيف تراص ىتلا ضرألا هذه يف

 ‹ ةلتاقملا قازرأو نيملسملا حلاصم ىف اهجارخ مسقي ؛ افقو نوكت اهنأ :- ميقلا نبا

 تقو يف  مامإلا ىري نأ الإ « ريخلا لبس نم كلذ ريغو « دجاسملاو رطانقلا ءانبو

 . . كلذ هل ناك ؛ اهتمسق ىف ةحلصملا نأ تاقوألا نم

 ‹ نيدشارلا ءافلخلا ةريس هيلع تناكو « ءاملعلا روهمج لاق هبو : ميقلا نبا لاق
 ىف اهوحتف ىتلا ضرألا مسقا : رمعل اولاقو « هباحصأو لالب كلذ يف عزانو

 نكلو « لاملا ريغ اذه : رمع لاقف «اهمسقاو اهسمخ ذخ : هل اولاقو ؛ ماشلا

 رئاسو « سراف ضرأو « قارعلا ضرأو ءرصم حوتف يف ىرج كلذكو . هنع هللا
 مث 2 ةدحاو ةيرق نودشارلا ءافلخلا اهنم مسقي ملف « ةونع اهوحتف يتلا دالبلا

  ؛ةمسق الب اهئاقب ةيفيك ىف اوفلتخا نإو ‹ ةمئألا روهمج كلذ ىلع هقفاوو : لاق .

 رييخت اهيف ريخم مامإلا نأ ىلع هصوصن رثكأو دمحأ مامإلا بهذم رهاظف

۳٤ 



 ريف نب ريبج ثيدح ۔ ۱۲۰ 0 داهجلا ا

 ناك نإو ء اهمسق اهتمسق نيملسملل حلصألا ناك نإف ؛ ةوهش رييخت ال ‹ ةحلصم

 ضعبلا ةمسق حلصألا ناك نإو « مهيلع اهفقو نيملسملا ىلع اهفقي نأ حلصألا

 لعف ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نإف ؛ هلعف ضعبلا فقوو
 مسقو « ةكم ةمسق كرتو ‹ ريضنلاو ةظيرق ضرأ مسق هنإف ؛ ةثالثلا ماسقألا

 ٠ . نيملسملا حلاصم نم هبوني امل اهضعب كرتو « ربيخ ضعب

 : ءايشألا ةعبرألا نم حلصألا نيب اهيف ريخم مامإلا نأ ىلإ ةيوداهلا بهذو

 نم ةلماعم ىلع اهكرتي وأ « جارخ ىلع اهلهأل اهكرتي وأ « نيمناغلا نيب مسقلا امإ
 يس وسولاو اولاق ؛ ياا

 00 ظ . ملسو

eىراسأ يف لاق 1 : يبنلا نأ : ُهْنَع هللا  

 يكل ۽ ىنتلا ءالؤه يف ينملك مث يح يدع نب معطملا ناك ولا ردب

 . يراخبلا هاور . «هل

 : (هنع اب 55 ءارلاو هل ىلا : (ريبج نعو)

 ةنس تام « باسنألاب فراع يباحص ريبجو « يدع نبا : يأ ؛ لعافلا مسا ةنزب

 معطملا ناك ول» :ردب ىراسأ يف لاق لب يبنلا نأ) نيسمخو عست وأ « نامث
 نتن عمج : (ىْننلا ءالؤه يف ينمّلك مث) ريبج دلاو وه : (ايح يدع نبا
 ظ . (يراخبلا هاور . «هل مهكرتل) ة ةيقوفلا ةانثملاو نونلاب

 فصو امك « كرشلا نم هيلع مهال نتنلاب مهفصو ؛ردب اول

 رسألا نم مهقالطإو مهكرت ينم بلط ول : دارملاو « سجنلاب نيكرشملا ىلاعت هللا

o 



 يردخلا ديعس ىبأ ثيدح 7 داهجلا باتك ۔ ۳

 هللا ىلص هللا لوسر دنع هل تناك دي ىلع هل ةأفاكم ؛ كلذ تلعفل « ءادف ريغب

 . ملسو هلآو هيلع

 551 للك يبنلا لخد « فئاطلا نم عجر ال لل هنأ كلذو

 دحاو لك ماقو حالسلا اوسبلف « ةعبرألا هدالوأ رمأ يدع نب معطملا نإف ؛ ةكم ىلإ

 ال يذلا لجرلا تنأ : هل اولاقف « ًاشيرق كلذ غلبف « ةبعكلا نم نكرلا دنع مهنم

 ‹ ةفيحصلا ضقن يف ىعس نم مظعأ هنأ هل تناك يتلا ديلا نإ : ليقو . كتم رفخت

 نيح « نيملسملا نم مهعم نمو « مشاه ينب ةعيطق يف شيرق اهتبتك تناك يتلا
 . يناربطلا هاور امك ؛ ردب ةعقو لبق تام دق معطملا ناكو ‹ بعشلا يف مهورصح

 ةعافشل ؛ هب ةحامسلاو «ريسألا نم ءادفلا ذأ كرت زوجي هنأ ىلع ليلد هيفو
 . ًارفاك ناك نإو نسحملا ًافاكي هنأو « ميظع لجر

 موي ايابس انمّصَأ : لاق هنع هللا يضر يردخلا ةنغسا نأ نعو - ٩۷

 الإ ءاسنلا نم تانصحلاو) : ىلاعت هللا لزنأف ؛ اوجرحَتَف ٌجاوزأ نل ساطؤأ

 . ملسُم هجرخأ . [؟4 : ءاسنلا] ةيآلا ؟مكناميأ تكلم ام

 ساطوأ موي ايابس انبصأ : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحلاو) : ىلاعت هللا لزنأف ؛ اوجرحتف جاوزأ نهل

 : ساطوأ : يركبلا ديبع وبأ لاق : (ملسم هجرخأ . ةيآلا [؟4 : ءاسنلا] «مكناميأ

 ىلع ءانثتسالاف ؛ ةيبسملا حاكن خاسفنا ىلع ليلد ثيدحلاو . نزاوه رايد يف داو

 يبس ءاوس « قالطإلا رهاظو « ىعفاشلاو ةيوداهلا تبهذ اذه ىلإو ؛ لصتم اذه

 ال مأ اهجوز اهعم



 رمع نبا ثيدح 4 | داهجلا باتك ۔ ۳

 وأ ةيباتك تناك ءاوس ؛ ةيبسملا مالسإ لبق ولو « ءطولا زاوج ىلع اأ تلدو ۰

 الو « مالسإلا ساطوأ ايابس ىلع ضرع لَك هنأ ملعي ملو « ةماع ةيآلا ذإ ؛ ةينثو
 نع نايبلا ريخأت زوجي ال هنأ عم « ملست ىتح ةيبسم أطوت ال اهنأ هباحصأ ربخأ

 الاتو

 يبنلا نأ : ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ ام اذهل لديو

 . نهنوطب يف ام نعضي ىتح ايابسلا ءطو مرح : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 . مالسإلا ركذي ملو « لمحلا عضو يهو « ةدحاو ةياغ ميرحتلل لعجف

 نأ رخآلا مويلاو للاب نمؤي ئرمال لحي ال» : ًاعوفرم «نئسلا» يف هجرخأ امو ظ

 . دمحأ هجرخأو « مالسإلا ركذي ملو « «اهئربتسي ىتح يبسلا نم ةأرما ىلع عقيب

 ائيش حكني الف ءرخآلا مويلاو للاب نمؤي ناك نم» : اضيأ دمحأ جرخأو

 طارتشا فرعي الو « مالسإلا ركذي ملو ‹ «ةضيح ضيحت ىتح ؛ ايابسلا نم
 . هريغو سواط اذه ىلإ بهذ دقو ؛ دحاو ثيدح يف ةيبسملا يف مالسإلا

 ىتح كلملاب ةيبسملا ءطو زوجي ال هنأ ىلإ ةمئألا نم هريغو يعفاشلا بهذو

 نم مهدنع دب الف ؛ تاينثو نه ساطوأ ايابسو . ةيباتك نكت مل اذإ ؛ ملست

 تفرع دقف ؛ ىوعدلا درجن الإ كلذ متي الو « مالسإلا دعب نهلح نأب ؛ ليوأتلا

 . مالسإلا ةيطرشب ليلد تأي مل هنأ

 ةّيرس و هللا لوسر تعب : لاق امِهْنَع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 08

 «ًاريعب رشع ينث ثا مُهُتامهُسس تناكف , ةريثك ًالبإ اوُمنَعف ٠ , دجن لبق مهيف انأو

 .. هيلع قفتم . ًاريعب اريعب اولو

۷ 



 'رمع نبأ ثيدح 4 ٠ داهجلا باتك_ ۳٠

 حتفب : (ةيرس لب هللا لوسر ثعب : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو) ظ

 حتفو فاقلا رسكب : (لبق مهيف انأو) ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو ةلمهملا نيسلا

 مضب : (مهنامهس تناكف « ةريثك ًالبإ اومنغف ؛ دجن) ةهج : يأ ؛ ةدحوملا ءابلا

 اريعب اولفنو ءاريعب رشع ينثا) بيصنلا : وهو ؛ مهس عمج ؛ ةلمهملا نيسلا

 هيهات ارغب

 ىلإ ةئام نم يهو« هيل |[ يسر هنن رخل راينا حج ةف 0

 . راهنلاب جرخت يتلا : ةيراسلاو « ليللاب جرخت يتلا : ةيرسلاو ؛ ةئ

 سول بسن ل فقس میام يفسد.

 ا مریم [ ههلفت هنأ لمتحيف ا هلوقو

 نم ناك ليفنتلاو مسقلا نأ ملسم دنع عفان نع ثيللا ةياور رهاظو « و يبنلا هنأ

 يبنلا هريغي ملو لاق هنأل ؛ كلذ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا ررقو « شيجلا ريمأ

 4 e ولو هللا لوسر انلفنو : ظفلب ًاضيأ ملسم دنع رمع نبا ةياور امأو . 0

 . كلذل ًاررقم ناك ان ملسو هو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ بسن : يوونلا لاق دقف

 ادعت نربمأ اناطعأ تاس يد ظفلب دواد 0

 ̀ ليفنتلا نأ ل لق مکا د ای رشم تا لج لک باما امم

 ا ااا

Y۸ 



 ري الا ظ 0 ا باح 17 ظ

 اها يس دا ياو واو يو كا

 ا اا ىلإ كلف بسن نمو ءًلوأ مسف يذلا هنوكلف ؛ 8ك يبنلا ىلإ

 . ًارخآ هباحصأ كلذ ىطعأ يذلا هنأ

 كلذ صتخي هنأ ىوعدو « بالا ليفنتلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 اه يف - لي هيلإ لوصولا لبق - ريمألا ليفنت لب « هيلع ليلد ال « كلي يبنلاب
 . صاصتخالا مدع ىلع ليلد « ةصقلا

 نه : لوقي نأب ؛ ريمألا نم طرشب ليفنتلا نوكي نأ هركي هنإ : كلام لوقو

 : غلي هلوق هدري ءهزوجي الف ءايندلل لاتقلا نوكي هنأل : لاق ؛ اذك هلف اذك لعف

 عيرشت هنإف ؛ هدعب وأ لاتقلا لبق يَ هلاق ام ءاوس « «هبلس هلف اليتق لتق نم»

 هنأل ؛ هيلع ثعابلا ةدمعلاف « ايندلل لاتقلا نوك موزل امأو  ةمايقلا موي ىلإ ماع

 نأ هل مالعإلا دعب ايندلل هلاتق ءاذك هلف اذك لعف نم : مامإلا لوق ريصي ال

 هدصق ناك نمف . ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل دهاج نم هللا ليبس يف دهاجلا

 ق لاق امك: e كاندي نأ هرضي مل« هللا ةملك ءالعإ

 . «يحمر لظ تحت يقزر لعجو» ٠
 EEE ليفنتلا نوكي له ؛ ءاملعلا فلتخاو

 ۳ e لدي رابخألا نم يور ام رثكأ : يباطخلا لاق ا سمخ نم

 فرك



 رمع نبأ ثيدح _ ۹ ( داهجلا باتك ۔ ۳

 سررفلل ربيخ موي قو هللا لوسر ْمَّسِق : لاق هنع هللا يضر هّنعو 2

 ا دواد يبألو يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتُم . امهس لجارللو نيمهس

 . هل امهسو هسرفل نْيمهس ؛ مهسأ ةثالث هسرفلو لجرل

 موي و هللا لوسر مسق : لاق) رمع نبا : يأ : (هنع هللا يضر هنعو)
 يبألو . يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . امهس لجارللو « نيمهس سرفلل ربيخ

 هسرفل نيمهس ؛ مم ةثالث هسرفلو لجرل مهسأ) رمع نبا نع : يأ : (دواد

 . (هل امهسو

 هل ؛ ةمينغلا نم ماهس ةثالث سرفلا بحاصل مهسي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا

 اذهل ؛ يعفاشلاو كلامو ماسالا بهذ هيلإو ؛ نامهس هسرفلو « مهس

 ىطعأ غلي يبنلا نأ : ةرمع يبأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ الو « ثيدحلا

 هجرخأ الو ء مهسأ ةثالث سرافلل ناكف ؛ ًامهس ناسنإ لكلو « نيمهس سرفلل

 هسرفل نيمهس ؛ مهسأ ةعبرأ هل برض لي يبنلا نأ : ريبزلا ثيدح نم يئاسنلا

 ظ . لك يبنلا نم : ينعي ؛ هتبارقل امهسو هل ًامهسو

 تاياور ضعب يف امل ؛ دحاو مهس هل سرفلا نأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو

 ثيدح نم وهو . ًامهس لجارللو « نيمهس سرافلل ىطعأف : ظفلب دواد ىبأ

 . «نيحيحصلا» ثيدح مواقي الو ؛ ةيراج نب عمجم

 الو «دحاو سرفلاالإ مهس الا روهمجلا لاقف ؛ نيسرفب رضح اذإ اوفلتخاو ظ

 . لاتقلا اهب رضح اذإ الإ اهل مهسي

EE 



 . ةملسم نب بيبحو ديزي نب نعم اثيدح ۔ ١7١١9٠ 0 داهجلا بناتك د ۳

 لفت ال» : لوقي قلي هللا لوسر تعمس : لاق ديزي نب نعم نعو ٩

 .يواحطلا ةَحّشِصو + دواد وبأو دمحتأ ٌةاور. «سّمُحلا دعب الإ

 نب نعم ديز وبأ وه ؛ ةلمهملا نيعلا نوكسو ميملا حتفب : (ديزي نب نعم نعو)

 امك ءأردب اودهش « ةبحص هدجلو هيبألو هل« ةلمهملا نيسلا مضب ؛ يملسلا ديزي

  أردب هدوهش حصي ال : ليقو « مهريغ هدجو هوبأو وه ًاردب دهش نم ملعي الو « ليق
 حتفب : (لفت ال» : لوقي و هللا لوسر تعمس : لاق) ديزي نبا ؛ نييفوكلا يف دعي

 هححصو « دواد وبأو دمحأ هاور . «سمخلا دعب الإ) ةمينغلا وه ؛ ءافلا حتفو نونلا

 قفتا دقو « هبيصن ىلع نيماغلا دحأل مامإلا هديزي ام وه لفنلاب دارملا : (يواحطلا

 ؟سمخملا نم وأ« ةمينغلا لصأ نم نوكي له اوفلتخاو « هزاوج ىلع ءاملعلا

 اهنأ هيلع لد ام ةياغ لب « نيرمألا دحأ ىلع ليلد هيف سيل اذه نعم ثيدحو

 ةلاد رابخألا رثكأ نأ نم يباطخلا هلاق ام مدقتو  اهنم ليفنتلا لبق ةمينغلا سمخت
 ال : مهضعب لاقف « ليفنتلا رادقم يف اوفلتخاو « ةمينغلا لصأ نم ليفنتلا نأ ىلع

 : هلوق هيلع لدي امك ؛ عبرلا نم وأ « ثلثلا نم رثكأ لفني نأ زوجي

 عبّرلا لفت غن هللا لوسر تدهش لاق َةَملْسم نب بيبح نعو د 11۱

 نباو دوراجلا نبا ةحّحصو « دواد وبأ ُهاور . ةعّجَّرلا يف ثلثلاو « ةأدبلا يف

 ۰ . مكاحلاو نابح

 ةانثم امهنيب نيتدحومو ةحوتفملا ةلمهملا ءاحلاب : (ةملسم نب بيبح نعو)

 هل لاقي ناكو و فرهتشلا ىن ا ل نب جج نب ومما دع ره ةيفع

 ةينيمرأ بولا لامعأ رمع هالو . مهل هتدهاجم ةرثكل ؛ مورلا بيبح

5١ 



 ةملسم نب بيبح ثيدح ١5 : داهجلا باتك ۔ ۳

 :٠ ب نعنقا ةن ةينيمزأب وا ماشلاب ت تام« e تراجم الاف ناکو ںتاجییرذأو -

 هححصو « دواد 5 هاور . ةعجرلا يف ف ثلثلاو) ةلمهملا لادلا و ةدحولا

 . (مكاحلاو نابح نباو دوراجلا نبا

 نأ مامإلل : ن ورخأ لاقو « ليفنتلا يف ثلثلا ر واجي مل قي هنأ ثيدحلا لد

 «لوسرلاو هلل لافنألا لق : ىلاعت هلوقل ؛ تمنغ ام عيمج ةيرسلا لفني

 نم رثكأ لفني ال هنأ ىلع هيف ليلد ال ثيدحلاو « و هبلإ اهضوفف ؛ ١[ : لافنألا]

 . ثلثلا

 : رذنملا نبا نع ةياور يباطخلا لاقف « ثيدحلا ريسفت يف فلتخا هنأ ملعاو

 ؛ ىرخألا ىلع نيتيطعلا ىدحإ لضف نيح « لوفقلاو ةأدبلا نيب قّرف ا هنإ

 طشنأ نولخاد مهو مهنألو « مهجورخ دنع هفعضو « مهلوخد دنع رهظلا ةوقل

 مهباود فعضل ؛ لوفقلا دنع مهو مجأو ,ودعلا دالب يف ناعمإلاو ريسلل ىهشأو

 مهبحو مهب مهدهع لوطل ؛ مهيلاهأو مهناطوأ ىلإ عوجرلل ىهشأ مهو « مهنادبأو
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . ةلعلا هذهل لوفقلا يف مهداز هنأ ىريف « عوجرلل

 نأ مهوي هاوحف نأل ؛ نّيبلاب سيل اذه :رذنلأ نبا مالك هلقن دعب يباطخلا لاق
 ءادتبا يه امنإ ةأدبلاو « ثيدحلا ىنعم وه سيلو ؛ مهناطوأ ىلإ لوفقلا يه ةعجرلا

 .ودعلا نم ةفئاطب تعقو اذإف « ركسعلا ةلمج نم ةيرس تضهن اذإ ؛ وزغلل رفسلا
 اولفق نإف « هعابرأ ةثالث يف ركسعلا رئاس مهكرشيو « عبرلا هيف مهل ناك اومنغ امف

 مهضوهن نأل ؛ ثلثلا اومنغ ام مهل ناك « ةيناث ودعلاب اوعقوأف اوعجر مث ةوزغلا نم
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 رمع نبا اثيدح ۔ ۱۲۱۳و ۲ ٠ داهجلا باتك ٠١١

 .. برقألا وه هلاق امو « ىهتنا . مزحو رذح ىلع ودعلا نوكل ؛ دش لوفقلا دعب

 فني ق هللا لوسر ناک : لاق امهنع هلا يضر رمع نبا نعو 5

 ييجي ص يما ا الانا مم نم نفع

 ( . هيلع قفتم

 نم ضعب لفني لک هللا لوسر ناك : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 : (هيلع قفتم . شيجلا ةماع ةمسق ىوس ؛ ةصاخ مهسفنأل ايارسلا نم ثعبي
 يف ةحلصملا نم هاري ام بسحب لب « هثعبي نم لك لفني نكي مل ب هنأ : هيف

 الو ُهُلُكأتف بّتعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن انك : لاق ُهّنَعو
 نبا اهحّحصو . سمخلا مس خۇ لق : دواد يبل .ايراخبل ةاور . عفن

 بنعلاو لسعلا انيزاغم يف بيصن انك : لاق) رمسع نبا : 5 (هنعو)

 خؤي ملف) رمع نبا نع : يل .(دواد يبألو , يراخبلا ا هعفرن الو هلکأنف

 . (نابح نبا اهححصو . سمخلا مهنم

 رمأ ىلوتي نم ىلإ هعفرن ال وأ ءراخدالا ليبس ىلع هلمحن ال هعفرت ال 0

 ظ . كلذ يف نذإلا نم ملع ام ءافتكا ؛ هلكأ يف هنذأتسنو ةمينغلا

 ا اوي نا وعل ذحخأ نيمناغلل زوجي هنأ ىلإ روهمجلا بهذو ظ

 وأ مامإلا نذإب ناك ءاوس ؛ ةمسقلا لبق باودلا فلع كلذكو « ًامومع هلكأ ديتعا
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 ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح _ ٤ داهجلا باتك ١١

 لفغم نبا ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ امو « ثيدحلا اذه مهليلدو « هنذإ ريغب
 اذإف تفتلاف « ادحأ هنم يطعأ ال : تلقف ربيخ موي محش بارج تبصأ : لاق

 . مستبي ۇئ هللا لوسر
 اضيأ هل لديو ' لولغلا نع ىهنلا ثيداحأل ةصصخم ثيداحألا هذهو
 . : هلوق وهو ‹ ىتآلا ثيدحل ا

 موي ًاماعط انبصأ : لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هلل دبع نعو 164

 وبأ هجرخأ . فرصني مث هيفكي ام ردق هنم ذخأيف ءيجي لجرلا ناكف َربيَخ

 . مكاحلاو دوراجلا نبا هحّحصو « دواد

 ربيخ موي اماعط انبصأ : لاق هنع هللا يضر ىفوأ يبأ نب هللا دبع نعو)
 . دواد وبأ هجرخأ . فرصني مث هيفكي ام ردق هنم ذخأيف ءيجي لجرلا ناكف

 لبق ماعطلا ذخأ ىلع ةلالدلا يف حضاو هنإف : (مكاحلاو دوراجلا نبا هححصو

 ملعأ الف ‹ مهباودو ودعلا حالس امأو « يباطخلا هلاق ؛ سيمختلا لبقو « ةمسقلا

 بجاولاف « برحلا تضقنا اذإ امأف « لا زاوج يف ًافالخ نيملسملا نيب

 . متغلا ىف اهر

 نأ الإ ءاهنم ءيش يسب نأ زوجي الف « تاودألاو ثرحلاو بايثلا امأو

 ؛ هلمعتسي نأ هل ناك « ةيرورض ةجاحل اهنم ءيش ىلإ جاتحا اذإ هنإ : لئاق لوقي

 ودعلا دالب يف ماقملا ىلع هب ىوقتيو « بوثب ئفدتسيف دربلا دتشي نأ لثم

 نأ الإ ىوثلا سبلي ال : لاقف كلذ نع يعازوألا لئسو « مهلاتقل هل ادصرم

 . تولا فاخي
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  1١داھجلا باتك  111١59 6ةديبع يبأو تباث نب عفيور اثيدح -

 : ىتآلا ثيدحلا تلق

 5 ا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يصر تباث نب عفيور نعو - 1 ١

 اذإ ىتح نيملسملا ءيف نم ةباد بكري الف رخآلا مّويلاو هللاب ْنمْؤُي ناك نم»

 هدر هقلخأ اذإ ىتح نيملسملا ءيف نم ًابؤث سبلي الو « هيف اهّدَر اهَفَجْعَ

 . مهب سأب ال هلاجرو « يمرادلاو دواد وبأ ا (هيف

 ناك نم» : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر تباث نب عفيور نعو)

 اهفجعأ اذإ ىتح نيملسملا ءيف نم ةباد بكري الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 هجرخأ . «هيف هدر هقلخأ اذإ ىتح نيملسملا ءىف نم ابوث سبلي الو , هيف اهدر

 سبلو بوكرلا زاوج هنم ذخؤي : (مهب سأب ال هلاجرو ‹ يمرادلاو دواد وبأ

 ريغ نم بكر ولف « بوثلل قالخإلاو فاجعإلا ىلإ يهنلا هجوتي امنإو « بوثلا
 . زاج فالتإو قالخإ ريغ نم سبلو « فاجعإ

 لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع يبأ نعو 5<

 ةبْيَش يبأ نبا هجرخأ . «مهّضعب نيملسملا ىلع ٌريجي» : لوقي الك هللا

 ظ #0 » > . فعض هدانسإ ىفو « دمحأو

 ةلمهملا ءاحلاو ءارلاو ميجلاب : (هنع هللا يضر حارجلا نب ةديبع يبأ نعو)

 ةانثم امهنيب ءارلاو ميجلاب : (ريجي» : لوقي قب هللا سو

 يبأ نبا هجرخأ . ۰ نيملسملا ىلع) نامألا يهو ؛ ةراجإلا نم

 . (فعض هدانسإ يفو 1 8 ةبيش



 ئناه مأو يلعو ورمع ثيداحأ 86117 00 داهجلا باتک ۱۳

 وهو ‹ ىتآلا ثيدحلا هفعض ربجي هنكلو « ةاطرأ نب جاجحلا هدانسإ يف نأل -

 ظ ظ ` : هلوق

 نيماتبلا ىلع جب: ضاقلا وب ورهف يدخن ”سلايطللو 1۷

 ( . اأ

 : («مهاندأ نيملسملا ىلع ريجي» : صاعلا نب ورمع ثيدح نم يسلايطللو)

 : وهو« ا يف امو

 اهب ىعسي « ةدحاو 520505 هنع هللا 6 يلع نع -۸

 : (وُهاَصِقَأ مهيلع ريجيو» : رخآ هجو نم هجام نبا داز . «مهاند

 داز . «مهانْدَأ اهب ىعسي « ةدحاو نيملسملا ٌةَّمذ» : هنع هللا يضر يلع نع)
 . («(ةُهاصقَأ مهيلع ريجيو» : رخآ هجو نم) ًاضيأ ىلع ثيدح نم : (هجام نبا

 ىلع اهتراجإ زاوج يف ةأرملا لخدتف « مهاندأ الإ 5956 ال هنأ مهوتل عفدلاك

 يالا ثيدحلا هدافأ امك ؛ نيملسملا

 م

 أ

 . «تْرَجَأ ْنَم انج دق» : یناه م ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو - ۹

 : اهمسا : ليق « بلاط يبأ تنب : (ئناه مأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يفو)

 انرجأ دق») مالسلا هيلع بلاط يبأ نب يلغ تخ يهو ةمطاف : . ليقو « دنه

 . («تّرجأ نم
 نأ al : يک يبنلا لإ | تءاجو اهئامحأ نم نيلجر تراجأ اهنأ كلذو

 . ثيدحلا « «. . . انرجأ دق» : ل لاقف ٠ اهتراجإ زجي مل اهاخأ ًايلع
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 رمع ثيدح 176 ٠ | ( _ داها باتک ۔ ۳ ظ

 مار أ ا 3 نا لك نم رفاكلا نامأ ةحص ىلع ةلاد : تیداخالاو 0

 4 ملتو ¢ حيضو لكل لع هنإف ؛ «مهاندأ» : 5 ؛ نوذأم ريغ مأ نوذأم « دبع

 . ىلوألاب فيرشلا نامأ ة ةحص

 :اولاق نان ؛ كلام باحصأ نم ةعامج دنع الإ ؛ ءاملعلا روهمج اذه ىلعو

 : ئناه مأل غي هلوق اولمح مهنأل كلذو ؛ مامإلا نذإب الإ ةأرملا نامأ حصي ال

 . اهنامأ حصي مل ءزجي ملول : اولاق « هنم ةزاجإ هنأ ىلع «ترجأ نم انرجأ دق»

 ؛ اهنامأ دقعنا دق هنأو « اهنم عقو ام ىضمأ هلي هنأ ىلع روهمجلا هلمحو

 ام ىلع ثيدحلا يف نيملسملا مومع يف ةلخاد اهنألو  ةريجم : اهامس هِي هنأل

 : ىتآلا ثيدحلا ةنيرقب ؛ بيلغتلا باب نم وأ . لوصألا ةمئأ ضعب هلوقي

 :لوقي لك هللا لوسر عمس هنأ : : هنع هللا يضررّمع نعو - ١

 . املسم الإ َعدأ ال ىتح ؛ برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا ”رجرخأل»

 ( . ملسم هاور

 نجرخأل» : لوقي ي الع هللا لوسر عمس هنأ : هنع هللا يضر رمع نعو)
 ١ : (ملسم هاور . «املسم الإ عدأ ال ىتح ؛ برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا

 ثيدح نم ناخيشلا جرخأو « «لباق ىلإ تشع نئل» :  ةدايزب دمحأ هجرخأو

 ىصوأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هنأ : امهنع هللا يضر سابع نبا

 جرخأو . «. . . برعلا ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ» : ثالشب هكر لع

 مدع اک لاق قي هللا لوسر نأ : باهش نبا نع كلام ثيدح نم يقهيبلا

 ..«نرعلا ة ةريزج يف 7 00

4۷ 



 رمع ثيدح _ ٠۰ | داهجلا باتك

 جلثلا هاتأ ىتح « كلذ نع رمع صحفف : باهش نبا لاق : كلام لاق
 ‹ «برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي ال» : لاق هنأ 0 هللا لوسر نع نيقيلاو

 . اضيأ كدفو نارجن دوهي ىلجأ دقو : كلام لاق « ربيخ دوهي ىلجأف

 ةريزج نم سوجملاو ىراصنلاو دوهيلا جارخإ بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو
 ‹ نيد لكل ماع وهو ؛ «برعلا ةريزج يف نانيد عمتجي اال» : هلوق مومعل ؛ برعلا

 . تفرع امك « باتكلا لهأ مكح مهمكح مهصوصخب سوجم او

 : برعلا ةريزج : «سوماقلا» ىف نيدلا دجم لاقف « برعلا ةريزج ةقيقح امأو

 لإ ن ةده نت امرأ تارق ةلجد مث ماشلا رحبو دنهلا رحب هب طاحأ ام

 . ىهتنا . ًاضرع قارعلا فير فارطأ ىلإ ةدج نمو « ًالوط ماشلا فارطأ

 ء مهفالسأ ناطوأو « مالسإلا لبق مهناطوأ تناك اهنأل ؛ برعلا ىلإ تفيضأو
 . مهيديأ تحت يهو

 نم مالسإلا ريغ نيد هل نم جارخإ بوجو نم  ثيداحألا هتنمضت امبو
 اوصخ ةيوداهلاو يعفاشلا نأ الإ « امهريغو يعفاشلاو كلام لاق «  برعلا ةريزج

 يرجيو « اهيطعي نأ ةيزجلا ىطعي نم لأس نإو : ىعفاشلا لاق . زاجحلاب كلذ
 اا ادارو IE نأ ىلع مكحلا هيلع

 ةنيدملاو ةكم : زاجحلا : «سوماقلا» يفو , اهلك اهفيلاخمو ةماميلاو ةنيدملاو

 اهن ألوأ « ةارسلاو دجن نيب وأ « ةماهتو دجن نيب تزجح اهنأك ؛ اهفيلاخمو فئاطلاو

 . رانلاو ناروشو ىليلو مقارو ميلس ينب ةرح « سمخلا رارحلاب تزجتحا

 دقو ‹ نميلا نم ةمذلا لهأ نم ًادحأ ىلجأ ًادحأ ملعأ الو : يعفاشلا لاق
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 رمع ثيدح ٠ داهجلا باتک ١١

 ا و وا e ةمذ اهب تناك

 لهأ نم ركد اا رمألا اهيف ةيضاملا ثيداحألا نأ ىفحي ال : تلق

 دروو ©« برعلا ةريزج صعب زاجحلاو « برعلا ة هريرج نم مالسإلا نيد ريع نايدألا

 ةريزج ىمسم ضعب وهو « زاجحلا نم مهجارخإب رمألا ةديبع يبأ ثيدح ىف

 اهلك اهيلع مكحلا ضراعي ال « مكحب اهتايمسم ضعب ىلع مكحلاو ؛ برعلا

 صصخي ال ماعلا دارفأ ضعب ىلع مكحلا نأ لوصألا يف ررق امك ؛ مكحلا كلذب

 هيف مهو امك « ا ظافلأ 1 نم برعلا ة هريزج او هريظن 9 0

 ؛زاجحلا نم مهجارخخإ ىف ديكأتلا ةدايز ةديبع ىبأ ثيدح هدافأ ام ةياغو

 درفأ مث « برعلا ةريزج نم مهجارخإب رمألا تحت زاجحلا نم مهجارخإ لخد هنأل

 یلص همالك رخآ ناك دقو فيكو « خسن وأ صيصخت هنأ ال « دبكأت ةدايز رمألاب

 نبا لاق امك !؟«برعلا ة ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ ( 5 3 هيلع هللا

 دو کرا ی 2 وا یی رف

 روبق اوذختا ؛ ىراصنلاو دوهيلا هللا لتاق» : لاق هنأ ملسو هيلع ىلاعت هللا

e0 ̀ ؟برعلا ضرأب نانبد نيقبي ال  

۲4۹ 



 رمع ثيدح _ ٠۰ داهجلا باتك - ١

 ءالجإ هنع هللا يضر ركب وبأ كرت دقو « ةريثك كلذ كرت نم راذعأ نإف ؛ ليلدب
 ملو « ةدرلا لهأ داهجب هلغشل ؛ مهئالجإ بوجو ىلع قافتالا ت اوا لهأ

 . هنع هللا يضر رمع مهالجأ لب « نولجي ال مهنأ ىلع ًاليلد كلذ نكي ٠

 هلوقب « :قيفبلا يف مهرقأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأب لوقلا امأو

 قال هرمأ لبق ناك اذهف ؛ «ًايرفاعم هلدع وأ ارانید ملاح لک نم ذحخ» :ذاعل

 e py قلاب تارع اجت peg هنإف « مهجارخإ

 SS . هليلد حوضول

 ىلع ضهني ال «ًايتوكس ًاعامجإ راص دق نميلا ىف مهريرقت نأب لوق اذكو

 ةفيلخ نم وأ داحآلا نم عقو رمأ ىلع ءاملعلا نم توكسلا نإف ؛ ثيداحألا عفد

 ىلع الو عقو ام زاوج ىلع لدي ال « بجاو كرت وأ روظحم لعف نم ؛ هريغ وأ
 مهتوكس لدي ملء اک ًاكرت وأ العف عقاولا ¿ ناك نإ هنإف « كرت ام زاوج

 وأ ناسللا وأ ديلاب : ثالث راكنإلا بتارم نأ نم ملع امل؛ رکن: سيل هنأ ىلع

 الف ذنيحو « بلقلاب هئافتنا ىلع لدي ال « ناسللاو ديلاب راكنإلا ءافتناو « بلقلا

 ذإ !ًايتوكس ًاعامجإ هيلع عمجأ دق : لاقي ىتح عقو امل هريرقت ىلع هتوكس لدي

 الإ كلذ ملعي الو تا ا يملا

 ظ . بويغلا مالع

 دق ًادحأ ملعأ الو ات يتوكسلا عامجإلا نأب لوقلا نالطب فرعي اذهبو ١

 دقف ؛ رضا ا هلل دمحلاو هحوضو عم يتوكسلا عامجإلا در ىف اا رخ

 يحبو هانحضوأ



 رمع ثيدح 71 داهجلا باتک ١1

 لمتحي هنإ : لاق نم لوق كلذكو « عطقلا ديفي دق هلثمو : لاق نم بجعلاف .
 رمألا نأل ؛ لطاب ةيزج ريغب مهتوكس دنع ناك جارخإلاب رمألا ثيدح نأ
 لوزن دنع ةرجهلا نم ةعساتلا يف تضرف ةيزجلاو « كك ا هتافو دنع مهجارخإب

 2 مهحلاص ناك 5 , نارجت لهأ 8

 . ٠ ةيزج وهو « فورعم وه امك عساو لام ىلع

 لا نم درو ام درو « سانلا هيلع ام ميوقتل ؛ فلكتلاو
 ! فصنملا رظانلا بجعت ليطي ام

 ددرتلا يرانا عنمي 5 ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا لاق : ىوونلا لاق

 نمو يعفاشلا لاق « مايأ ةثالث نم رثكأ هيف نوثكمي الو « زاجحلا ىلإ نيرفاسم

 يف لخد نإف « لاحب اهلوخد نم رفاك نيكمت زوجي الف « اهمرحو ةكم الإ : هقفاو

 هتجحو «ريغتي مل ام « جرخأو « شبن هيف نفدو تام نإف ؛ هجارخإ بجو ةيفخ
 . [18 : ةبوتلا] ما رحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امتإ# : ىلاعت هلوق

 لهأ مكح نم مهمكح سوجلاو « سوجملا مه نايذابلا نأ ىفخي الو : تلق

 ضرأ نم مهجارخإ بجيف « «باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» : ثيدحل ؛ باتكلا

 ؛ سوجعمب اوسيل 5 ضرف ىلعو « برعلا ةريزج نم لحم لك نمو« نميلا

 . «برعلا ضرأ أ يف نانيد عمتجي ال» : تحت مهلوخد مهج جارخإ ىلع ليلدلاف

 امم هه ىلع هللا ءافأ امم ريضتلا ينب لاومأ تناك : لاق هنعو 9

 8 يبنلل تتاكف , باكر الو ليخب نوملسملا هيلع فجوي م
 هلع ذ حالشلا عاركلا يف ُهَّلَعجي يقب امو . ةنس ةَقَفَن د هلْهَأ ىلع َقفْنُي ن

 أ رمع نإ مث !؟اذه متي فيكف « ةءارب
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 رمع ثيدح _ ۱ داهجلا باتك ٠

 - .  هيلع َقْفَتُم . «ىلاعت هللا ليبس يف

 حتفب : (ريضنلا ينب لاومأ تناك : لاق) هنع هللا يضر رمع : يأ : (هنعو)

 مل ام , هلوسر ىلع هللا ءافأ امم) ةيتحت ةانثم اهدعب ةمجعملا داضلا رسكو نونلا

 الو ليخب نوملسملا هيلع) عيرسلا ريسلا وهو ؛ فجولا نم : فاجيإلا : (فجوي
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلل تناكف) لبإلا ؛ ءارلا رسكب باكرلا : (باكر

 ءارلاب : (عاركلا يف هلعجي يقب امو « ةنس ةقفن هلهأ ىلع قفني ناكف ؛ ةصاخ

 هللا ليبس يف ةّدع حالسلاو) ليخلا عمجل مسا ؛ بارغ ةنزب ؛ ةلمهملا نيعلاو

 ظ . (هيلع قفتم . ىلاعت

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا مهعداو « دوهيلا نم ةريبك ةليبق : ريضنلا ونب
 تناكو « هودع هيلع اونيعي ال نأو « هوبراحي ال نأ ىلع « ةنيدملا ىلإ همودق دعب

 نب بعك مهعم راسو  دهعلا اوثكنف « ةنيدملا ةيحانب مهلزانمو مهليخنو مهلاومأ
 رهشأ ةتس سأر ىلع كلذ ناكو « مهفلاحف شيرق ىلإ ًابكار نيعبرأ يف فرشألا

 . يرهزلا هركذ امك ؛ ردب ةعقو نم

 ع ةنوعم رئبو ديا ةصق دعب ناك كلذ نأ : «يزاغملا» يف قاحسإ نبا ركذو

 امهلتق نيلجر ةيد يف مهنيعتسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مهيلإ جرخو

 ‹ مهل رادج بنج ىلإ غي يبنلا سلجف ؛ رماع ينب نم يرمضلا ةيمأ نب ورمع
 نب ورمع كلذب ماقو ءرادجلا كلذ قوق نم هيلع دخ ءاقلإ ىلع اوؤلامتف
 لاقو ةجاح يضقي هنأ ًارهظم ماقف « ءامسلا نم ربخلا هاتأف « بعك نب شاحج

 هنأ اوربخأف « هباحصأ هأطبتساف « ةنيدملا ىلإ ًاعرسم عجرو « اوحربت ال : هباحصأل
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 رمع ثيدح 05 داهجلا باتك ٠١

 عطقب رمأف « اونصحتف « مهيلإ ريسملاو مهبرحب رمأف « هب اوقحلف « ةنيدملا ىلإ عجر

 مكعم انلتاق « متلتوق نإف ؛ اوعنمتو اوتبثا نأ مهيلإ اوثعب نيقفانملا نم سان ناكو
 نم اولجي نأ اولأسف « مهورصني ملف مهبولق يف بعرلا هللا فذقف «اوصبرتف

 حتفب  ةقلحلا الإ « كلذ ىلع اوحلوصف « لبإلا تلمح ام مهل نأ ىلع مهضرأ

 نم ءاحيرأو تاعرذأ ىلإ اوجرخف  حالسلا يهو ؛ فاقف ماللا حتفو ةلمهملا ءاحلا

 ‹ ربيخب بطخأ نب ييح لآو قيقحلا ىبأ لآ قحلو « ةريحلا ىلإ نورخآو « ماشلا

 ‹ [؟ :رشحلا] «رشحلا لوأل# : ىلاعت لاق امك ؛ دوهيلا نم يلجأ نم لوأ اوناكو

 . هنع هللا يضر رمع مايأ يف ربيخ نم ؛ يناثلا رشحلاو
 ةياهن» يف لاق « لاتق ريغب ذخأ ام : ءىفلا : هلوسر ىلع هللا ءافأ امم : هلوقو

 الو ليخب اهيلع فجوي مل امنإو  ءاملعلا روهمج دنع هيف سمخ ال هنإ : «دهتجا
 ريغ « ةاشم اهيلإ اوشمف « ةنيدملا نم نيليم ىلع تناك ريضنلا ينب نأل ؛ باكر

 لنت ملو« ارامح وأ المج بكر هنإف ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 . كلذ يف ةقشم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هباحصأ

 مهل لزعي هنأ دارملاو « هسفنل هاقبتسا ام : يأ : هلهأ ىلع قفني ناك : هلوقو

 هيلع متي الو « ريخلا هوجو يف ةنسلا ءاضقنا لبق هقفني ناك هنكلو « ةنس ةقفن

 هنادتسا ريعش ىلع ةنوهرم هعردو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يفوت اذهلو ؛ ةنسلا

 . هلجأل

 عمجأو « لكوتلا ىفاني ال هنأو « ةنس توق راخدا زاوج ىلع ةلالد هيفو

Tor 



 عقار يبأو لبج نب ذاعم اثيدح ١179 ۲ داهجلا باتك ۔ ۴۳

 هيرتشي نأ دارأ اذإ امأو « هضرأ نم ناسنإلا هلغتسي ام راخدالا زاوج ىلع ءاملعلا

 ال ام يرتشي لب ؛ زجي مل ماعطلا قيض تقو ىف ناك نإف ؛ هرخديو قوسلا نم

 ةعس تقو يف ناك نإو « رهش وأ مايأ توقك « نيملسملا ىلع قييضت هب لصحي
 . ءاملعلا رثكأ نع ضايع يضاقلا هلقن ليصفتلا اذهو « ةنسلا توق ىرتشا

 1 : هللا لوسر عم انوزغ : لاق هلع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو - 1۲

 يف اهتّيقب لعجو ء ةفئاط إ هللا لوسر انيف مسقف منغ اهيف انبصأف « ريح

 . مهب سأب ال هلاجرو « دواد وبأ هاور . منغملا

 «ربیخ ا هللا ل وسر عم انوزنع : لاق هنع هللا يضر لبج نب داعم نعو)

 . منغملا يف اهتيقب لعجو « ةفئاط قي هللا لوسر انيف مسقف « ًامنغ اهيف انبصأف
 فلس دقو « ليفنتلا ةلدأ نم ثيدحلا : (. مهب سأب ال هلاجرو « دواد وبأ هاور

 . ىلوأ ناكل اهيلإ هللا رد رح و

tz 

 ال ينإ» : ال هللا لوسر لاق : لاق هلع هللا يضر حفار يب نعو - ١ ةفز

 نبا هحّحصو 3 يئاسنلاو دواد وبأ و «لُسْرلا بجا الو < دهعلاب سيخأ

 : (سيخأ ال ينإ» : هي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر عفار يبأ نعو)

 ‹ دهعلاب) ضقنأ ال : «ةياهنلا» ىف ؛ ةلمهم نيسف ةيتحت ةانثمف ةمجعلملا ءاخلاب

 . (نابح نبا هححصو ٠ يئاسنلاو دواد وبأ هاور . «لسرلا سبحأ الو

  سبحي ال هنأ ىلعو « رفاكل ولو « هب ءافولاو دهعلا ظفح ىلع ليلد ثيذحلا يف
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 ةريرخ يبا ا تيد > داهجلا باتك

 امُيأ» : لاق لج هللا لوسر نأ: اتم للا يضر ةر يبأ نعم ٤

 نإف ٠ ةلوسرو هللا تّصع رق اميأو اهيف ْمكُمْهسف اهيف ْمتْمَق ئقأف اهون ةيرق
 ا . ملسُم هاور . (مكل يه مث ؛ هلوسرو هلل اهسمخ ظ

 ظ اهومتيتأ ةيرق اأ» : لاق قلو هللا كوس نأ : هنع هللا يضر ةريره 5 نعو) (

 هلل اهسمخ نإف « هلوسرو هللا تصع ةيرق اميأو ؛ ءاهيف مكمهسف اهيف متمقأف

 : «ملسم حرش» يف ضايع يضاقلا لاق : (. ملسم هاور . «مکل يه مث هلوسرو

 ليخب نوملسملا اهيلع فجوي مل يتلا يه ىلوألا ةيرقلاب دارملا نوكي نأ لمتحي

 مهقح ا ا ا ا ا یا
 . ءيفلا يف ررقت د امك  ءاطعلا نم

 ‹« سمخل ا اهنم ا RE « ةونع تذخأ ام ةيناثلاب دارملا نوكيو
 . اهيقاب : : يأ ؛ «مكل يه» : هلوق ىنعم وهو « نيغاغلل يقابلاو

 م رذنملا نبا لاق « ءيفلا يف سمدخلا بجوي مل نم هب محاد

 | e لاق ياشلا ليقادحا

9 
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 فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ١6 ةندهلاو ةيزجلا باب ۱ داهجلا بناتك ١

 ةندهلاو ةيزحلا باب ۔ | ظ

 يف هيلع عضوت نم يفكت اهنأل ؛ ءازجإلا نم ةذوخأم اهنأ ةيزحلا يف رهظألا
 ايما

 . همد ةمصع

 ةيزجلا ني ا يدع ىلا لهأ ةكراتم يه : ةندهلاو

 . نامث ةنس : ليقو < رهظألا ىلع عست ةنس

 - ةيزجلا : ينعي  اهذخأ قلي يبَتلا ّنَأ : فْؤَع نب نمحّرلا دْبَع ْنَع 6

 . عاطقنا اهيف «أطوملا» يف قيرط هلو , يراخبلا هاور . َرَجَه سوُجَم نم

 نم - ةيزجلا : ينعي  اهذخأ 8و يبنلا نأ : فْوَع نب نمحّرلا دْبَع ْنَع)

 ام يهو : (عاطقنا اهيف «ًأطوملا» يف قيرط هلو « يراخبلا ةاور . َرَجَه سوُجَم

 نم ةيزجلا ذخأ الكت هللا لوسر نأ : هغلب هنأ : باهش نبا نع يعفاشلا هجرخأ

 «بيسملا نبا نع هثيدح ذخأ اغإ باهش نباو : يقهيبلا لاق نيرحبلا سوجم

 . فنصملا هيلإ راشأ يذلا عاطقنالا وه اذهف ؛ لسرملا نسح بيسملا نباو

 سوجملا ركذ باطخلا نب رمع نأ : نمحرلا دبع ثيدح نم يعفاشلا جرخأو

 هللا ا و ا وب ا

 . «باتكلا لهأ د مهب اونس» : لوقي ا

 رجه سوجم نم لجر ءاج : لاق سابع نبا نع يقهيبلاو دواد وبأ جرخأو

 . ارش : لاق ؟مكيف هلوسرو هللا ىضق ام : هل تلق « جرخ املف زل يبنلا ىلإ

 لبق : فوع نب نمحرلا دبع لاقو : لاق . لتقلا وأ « مالسإلا : لاق ؟هم : تلق
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 فوع نب نمحرلا دبع ثيدح 6 ةندهلاو ةيزحلا باب د١ داهجلا باتك ۔ ۳

 ام اوكرتو « نمحرلا دبع لوقب سانلا ذخأو : سابع نبا لاق ؛ ةيزجلا مهنم
 سابع نبا ةياورو « ةحيحصو ةلوصوم نمحرلا دبع ةياور نأل : تلق ؛ تعمس

 . ًاقافتا لبقت ال ؛ يسوجم نع يه

 : ظفلب ؛ هثيدح رخآ يف يمرضحلا ءالعلا نب ملسم نع يناربطلا جرخأو

 ثيدحأ يف ةريغملا نع يقهيبلا جرخأو « «باتكلا لهآ ت سوججاب اونس»

 ؛ مكلتاقن نأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص انيبن انرمأف : هيف لاقو « سراف عم ليوط

 . اسوجم سراف لهأ ناكو « ةيدحلا اوُّدوَت وأ ءهدحنو هللا اودبعت ىّتح

 رجه لهأ نمو « ًامومع سوجملا نم ةيزجلا ذخأ ىلع ثيداحألا هذه تلدف

 . ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأ نم اهذخأ ىلع ةيآلا تلد امك < اضوضخت

 « سوجملا نم ةيزجلا ذخأ نم هنع هللا يضر رمع عانتما يفو : يباطخلا لاق

 سوجم نم اهذخأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : نمحرلا دبع دهش ىّبح

 بهذ امك ؛ كرشم لك نم ةيزجلا ذخؤت ال نأ ةباحصلا يأر نأ ىلع ليلد « رجه

 00 . باتكلا لهأ نم لبقت اغإو « يعازوألا هيلإ

 بهذف ؛ مهنم ةيزجلا تذخأ هلجأ نم يذلا ىنعملا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ‹ باتكلا لهأ نم مهنأل ؛ مهنم تلبق اغإ اهنأ ىلإ هيلوق بلغأ يف يعفاشلا

 ظ . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو

 اجا تذحخأ  افإو « باتكلا لهأ نم اوسيل مهنإ : ملعلا لهأ رثكأ لاقو

 . ىهتنا . ةنسلاب سوجملا نمو « باتكلاب ىراصنلاو دوهيلا
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 ناميلس ىبأ نب نامثعو سنأ ثيدح 1١١75 ةندهلاو ةيزجلا باب ١ داهجلا باتك ٠١

 ثيدح هل لد امك ؛ كرشم لك نم ةيزجلا ذخأ قحلا نأ كل انمّدق : تلق

 مهنأب رعشي ام « «ناتكلا لهآ ا مهب اونس» : هلوق يف نأ ىفخي الو « ةديرب

 : هلوق هانمدق امل لديو « باتكلا لهأب اوسيل 1

 نأ : َدامْيَلُس يبا نب ًلامشُع نعو « سنا نع َرَمْع نب مصاع نعو ۲۹

 نَقَحَف « هب اوتأَف « هو ذَحأف « ةّموُد ردْيكأ ىلإ ديلولا نب , دلاخ ثعب لك يبنلا

 2 .دواد وبأ هاور . N ىلع هحلاصو « همد

 هللا يضر باطخلا نب رمع نب مصاع ورمع وبأ وه : (رمع نب مصاع نعو)
 اميسج اميسو ناكو « نيتنسب غلي هللا لوسر ةافو لبق دلو يشرقلا يودعلا هنع

 « نينس عبرأب هللا دبع هيخأ توم لبق ؛ نيعبس ةنس تام « ًارعاش ًالضاف ًارّيخ

 ةورعو فينح نب لهس نب ةمامأ وبأ هنع ىور « همأل زيزعلا دبع نب رمع دج وهو

 يأ : (ناميلس يبأ نب نامثع نعو) كلام نبا : يأ : (سنأ نع) ريبزلا نبا

 نب رماعو نمحرلا دبع نب ةملس ابأ عمس « ىكملا يشرقلا معطم نب ريبج نبا

 : (رديكأ ىلإ ديلولا نب دلاخ ثعب قلو يبنلا نأ) مهريغو ريبزلا نب هللا دبع
 لادلا مضب : (ةمود) ءارف ةلمهم لادف ةيتحت ةانثم فاكلا دعب ؛ ةزمهلا مضب

 نقحف ؛ هب اوتأف « هوذخأف) لحم مسا : لدنجلا ةمودو ؛ واولا نوكسو ةلمهملا

 ٠ .(دواد وبأ هاور . ةيزجلا ىلع هحلاصو « همد

 يفف ؛ ناسغ نم هنإ : لاقي « برعلا نم لجر : ةمود رديكأ : يباطخلا لاق

 وهف : تلق . ىهتنا . مجعلا نم هزاوجك برعلا نم ةيزجلا ذخأ ىلع ليلد اذه

 . هانمدق ام ةلدأ نم

 ا
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 لبج نب ذاعم ثيدح ١ 1١7707 ةندهلاو ةيزجلا باب-١ داهجلا باتك ۔ ۴

 لاقو « اهازغ ةازغ رخآ يف اهب قلي يبنلاو , كوبت نم ًادلاخ ثعب قي ناكو
 رصبمب هنصح نم ناك اذإ ىح « دلاخ ىضمف « «رقبلا ديصي هدجت كنإ» : دلاخل

 باب اهنورق تكح ىتح « شحولا رقب تءاجو « ماقأ ‹ ةرمقم ةليل يف نيعلا
 هلل لوسر دنج مهتقلتف « هتصاخ نم ةعامج يف رديكأ اهيلإ جرخف ةردضقلا

 ناكو « همد هللا لوسر نقحف « ناسح هاخأ اولتقو « ًارديكأ اوذخأنف « ا

 ىلإ هب ثعبو « بهذلاب ًاصّوخم جابيد ءابق ناسح نم دلاخ بلتساو « ًاينارصن
5 

 د هللا ل هب ىتأي ىتتح < لتقلا نم ارديكأ لا راجا الكت هللا لوسر
 امم

 ةئامنامثو « ريعب يفلأ ىلع هح لاصو « لعفف < .لدنجلا ةمود هل حتفي نأ ىلع

 مسق مث , ًاصلاخ هيفص لب ا اوسردلربلا حمر ةثامعبرأو « عرد يفلأو 9

 .٠ ثيدحلا . ةمينغلا

 ىبأف « مالسإلا ىلإ هاعدف « كلي هللا لوسر ىلع رديكأب دلاخ مدق هنأ هيفو

 00 اا ...ةيزمبا ىلع رقاق

 أ ات لدواء ملاح لك م ذخأ a نميلا ىلإ

e ) 

 ةلمهملا نيعلاب eW وأ < رايد ملاح لک ن نم ذحخآ نأ 9

 نم نشيل اه رسكلابو « هسنج نم لداع ام : حتفلاب : ليقو « لثملا : رسكتو

 حتفب : : (ايرفاعم) ةلمهم لاد مث « «ةياهنلا» يف امك ؛ سكعلاب ليقو « هبسنج
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 لبج نب ذاعم ثيدح ١1 ةندهلاو ةيزجلا باب - ١ داهجلا باتک ۔ ۳

 دلب يهو « رفاعم ىلإ « ةبسنلا ءاي اهدعب ءارو ءافف فلأ اهدعب ةلمهم نيعف ميملا

 هجرخأ) ًايرفاعم ًابوث هلدع وأ : دارملاف ؛ اهيلإ تبسنف ؛ بايثلا اهيف عنصت نميلاب
 . (مكاحلاو نابح نبا هححصو « ةثالثلا

 ‹ حصأ هنأو « ا مهضعب نأ ركذو « نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 ! رظن هيفو « اذاعم قلي مل ًاقورسم نأو « عاطقنالاب مزح نبا هلعأو

 ثيدحلا اذه ركني ناك هنأ : دمحأ نع ىنغلبو : لاق ؛ ركنم هنإ : دواد وبأ لاقو

 ادد اراكنإ

 نع ميهاربإ نع شمعألا نع ةيواعم يبأ ةياور ركنملا امنإ : يقهيبلا لاق

 اهنإف « قورسم نع لئاو يبأ نع شمعألا ةياور امأف < ذاعم نع قورسم

 رمعمو ةبعشو يروثلا نايفس : مهنم « ةعامج شمعألا نع اهاور دق ؛ ةظوفحم

 . ثايغ نب صفحو ةبعش نب ىيحيو ةناوع وبأو
 ل يبنلا نإ : مهضعب لاقو « ذاعم نع : مهضعب لاقو

 . هانعم وأ « نميلا

 يأ ملاح لك ىلع بهذلا نم رانيدلاب ةيزجلا ريدقت ىلع ليلد ثيدحلاو

 أ دارملاو « ًاريقف وأ « ًاينغ ناك ءاوس هقالطإ رهاظو « ملتحم : ةياور يفو «- غلاب
 ذخؤي ام لقأ : لاقف ؛ يعفاشلا بهذ اذه ىلإو ؛ ةئسلا يف ركذ نم رانيدلا ذخؤي

 وأ «رانيد ةيزجلا : لاقف ؛ دمحأ لاق هبو « ملاح لك نع رانيد ةمذلا لهأ نم

 هن

 . صقني الو « هيلع دازي ال ‹ يرفاعملا نم هلدع
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 لبج نب ذاعم ثيدح 7 ةندهلاو ةيزجلا باب \  داهجلا باتك ۔ ۳

 ل ؛ زوجتف « ةدايزلا اأو « ةلقلا بناج ىف ًادح كلذ لعج يعفاشلا نأ الإ

 ىلع نارجغ لهأ حلاص قلي يبنلا نأ : سابع نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ
 , نيملبلا ىلإ انينوتزي ابحر ىف ينل مرسم ىف تسلا كلون ىف
 قم قنص لك نه نقالة خب ناتو اسرق نار ارد نئ ةنراغو

 ناك نإ « مهيلع اهودري ىتح « اهل نينماض نوملسملا اهب وزغي « حالسلا فانصأ

 :كنك ملا

 هنا لمآ نينو يمنا نم طلا لمآ عي تعمم دقوا يعفاشلا لاق

 اذه ىلإو « رانيد نم رثكأ دحاو لك نم اوذخأ ام ةميق نأ ركذي نارجن لهأ نم

 . رانيدلا ىلع ًادئاز ذخأ هنإف ؛ رمع بهذ

 يف الو « ةلقلا يف ةيزجلا يف فيقوت ال هنأ ىلإ : ملعلا لهأ ضعب بهذو
 ىلع ةلومحم ثيداحألا هذه لعجيو « مامإلا رظن ىلإ لوكوم كلذ نأو « ةرثكلا

 ظ . ةحلصملا يف رظنلاو « رييختلا

 . ملاح : هلوقل ؛ ىثنألا نم ةيزجلا ذخؤت ال اهنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 : فاصوأ ةثالثب الإ ةيزجلا بجت ال هنأ ىلع اوقفتا : «دهتجما ةياهن» يف لاق

 عماوصلا لهأو خيشلاو دعقملاو نونجما يف اوفلتخاو . ةيرحلاو غولبلاو ةروكذلا

 لف ع د ن ات نبل ا نايم لعب لا

 . ها ؟ال مأ نولتقي له ؛ مهفالتخا ببسو

 ذاعم ىلإ بتك قلي هنأ : ةبيتع نب مكحلا نع ىقهيبلا ةياور اّمأو « اذه

 دقو « عطقنم اهدانسإف ‹ «هتميق وأ «رانيد ةملاح وأ « ملاح لك ىلع» : نميلاب
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 لبج نب ذاعم ثيدح 1١17 ةندهلاو ةيزجلا باب ١ داهجلا ياتك ١

 ىلعف» : ظفلب ؛ سابع نبا نع مسقم نع ةبيتع نب مكحلا نع ةبيش وبأ هلصو

 وأ «رانيد ؛ دبع وأ « رح « ىثنأ وأ « ركذ ؛ رفاعملا نم هلدع وأ «رانيد ملاح لك

 . فيعض ةبيش وبأ : ىقهيبلا لاق هنكل « «بايثلا نم هضوع

 ‹ عاطقنا هيفو « ةورع نعو « عطقنم هنكلو « مزح نب ورمع نع بابلا يفو

 4 «ةمىلاحو» , هيقو ؛ داعم نع قورسم نع لئاو يبأ نع شمعألا نع رمعم نعو

 هبو ؛ ًاريثك طلغ « يرهزلا ريغ نع ىور اذإ ًارمعم نإ : ثيدحلا ةمئأ لاق نكل

 . هب لمعي ثيدح ىثنألا نم ةيزجلا ذخأ يف تبثي ثي مل هنأ فرعي

 نسير نب هللا دبعو دلاخ نب دي E : ىعفاشلا لاقو

 دع iS مول ويضم هج ني E نمل لح لهأ ءاملع نم

 رانيد ىلع نميلاب ةمذلا لهأل ناك ب يبنلا حلص نأ : ةقث مهلك مهلبق اوضم

 . ةيزجلا هنم ذخؤي نم نك ءاسنلا نأ نوتبثي الو « ةنس لك

 َمهيشاوم نم ألو + ورز مهل ناك دقو مهعورز نم ذخؤي ملو : مهتماع لاقو
 نادلب يف نيقرفتم « نميلا لهأ ةمذ نم ًاريبك ًاددع تلأسو : لاق ؛ هانملع ًائيش

 نع ًارانيد مهنم ذخأ ًاذاعم نأ : ما اال يل تبث تبثأ مهلكف ؛ نميلا

 عم قلي يبنلا باتك يف ناكو : اولاق ؛ املاح : غلابلا ىّمسو « مهنم غلاب لك

 . ارانيذ ملاح لك ىلع نأ : ذاعم

 لوبق بجي هنأ : مّدقتملا ةديرب ثيدحو ذاعم ثيدح نم مهفي هنأ ملعاو

 : ىلاعت هلوق نم ةيآلا ردص ىف هب رومأملا لاتقلا عطقني هنأ ؛ ۲١[ : ةبوتلا] ؟ةيزجلا

 ضف



 . ةريره يبأو ورمع نب ذئاع اثيدح 514١و ١518 ةندهلاو ةيزجلا باب - ١ داهجلا باتك

 , ةيزجلا ءاطعإب « [14 : ةبوتلا] «رخآلا مويلاب الو « هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق»
 لوصح دنع لاتقلا نع يهنلا ىلع ةيآلا لدتف « ةيزحلا لوبق مدعو هزاوج اّمأو
 ظ 00 . اهئاطعإ دعب مهلاتق مرحيف ؛ ةيزجلا هع و

 ولعب ٌمالسإلا» : لاق و يبل نع ينزُملا ورمع نب ذئاع نعو ۲۲۸

 3 ۰ . ينطقرا دلا هجرخأ . «ىلعُي الو

 الو « و ول ٌمالسإلا» : لاق و يبنلا نع ينزُملا ورمع نب ذئاع نعو)

 لهأ ىلع مالسإلا لهأ ولع ىلع ليلد هيف : (ينطقرادلا هجرخأ . «ىلْعُي
 لهأ نم مهريغ مهضراع اذإ ناميإلا لهأل قحلاف « هقالطإل ؛ رمأ لك يف نايدألا

 ولعي قحلا نيد لازي الو « قرطلا قياضم ىلإ مهئاجلإ يف هيلإ ريشأ امك « للا

 . راصعألا نم رصع لك رار هيف نولخادلاو ٠ ًاولع دادزيو

 ال»:لاق ا هللا لور نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۹

 ههرطضاق ؛ قيرط يف مدا متي اذإو مالّسلاب ىراصتلاو دوهيلا اوُؤدْبت

 ظ 3 . ملسُم اور . «هقّيْضَأ ىلإ

 اوۇدبت د: لاق لک هللا 06 نأ : هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو)

 ىلإ هوُرطْضاف ٤ قیرط يف مهدحأ مثيقل اذإو ٠ . مالّسسلاب ىراصنلاو دوهيلا ظ

 ينارصنلاو يدوهيلل ملسملا ءادتبا ميرحت ىلع ليلد هيف : (: ملسُم ةاور . (هقّيِضَ

 5 هلصأ فالخ ةهاركلا ىلع هلمحو « يهنلا لصأ كلذ نأل ؛ مالسلاب

 ةفئاط بهذو « فلخلاو فلسلا نم روهمجلا بهذ ميرحتلا ىلإو « . لقألا هلمح

 الإ ‹ ةيعفاشلا ضعبل هجو وهو ؛ مالسلاب مهل ءادتبالا زاوج ىلإ سابع نبا مهنم

 ضخو



 ةريره يبأ ثيدح _- ۹ ةندهلاو ةيزجلا باب ١- داهجلا باتك

 ‹ مكيلع مالسلا : لاقي الو « دارفإلاب ؛ كيلع مالسلا : لاقي هنإ : يرزاملا لاق هنأ

 ثيداحأو « [8 :ةرقبلا] (انسح سانلل اولوقو# : ىلاعت هلوق مومعب مهل جتحاو
 . مالسلا ءاشفإب رمألا

 ناك اذإ «اذهو « بابلا ثيدحب ةصوصخم تامومعلا هذه نأ : باوجلاو
 ؛ ملسملا هب يوني « مالسلاب ءادتبالا زاج « ملسم هعم ناك اذإ اّمأو « ًادرفنم يمذلا

 . نيملسملاو نيكرشملا نم طالخأ هيف سلجم ىلع ملس هل
 دمع

 : هنأ تبث دق هنأل

 .اوملس نإ« مهيلع باوجلا نع ىهني ال هنأ « «(اوؤ دېت ال» : هلوق موهفمو

 (اهودر وأ اهنم نسحأب اويحف ةيحتب متييح اذإو» : ىلاعت هلوق مومع هل لديو

 ‹ «مكيلعو : اولوقف « باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ» : ثيداحأو « [85 : ءاسنلا]

 : اولوقف ‹ مكيلع ماسلا : مهدحأ لوقي مكيلع اوملس اذإ دوهيلا نإ» : ةياور يفو

 00. ملسم اهجرخأ . «كيلعو : لق» : ةياور يفو « «كيلعو

 : هلوق ىلع رصتقي هنكلو « باتكلا لهأ ىلع دري هنأ ىلع ءاملعلا قفتاو

 نيثدحما ةماع : يباطخلا لاق ؛ تاياور يف ملسم دنع واولاب اذكه وهو « مكيلعو

 ٠ .واولا ريغب هيوري ةنييع نبا ناكو : اولاق ؛ واولاب فرحلا اذه نووري

 ادودرم هنيعب همالك راص فذح اذإ هنأل ؛ باوصلا وه اذه : يباطخلا لاقو

 . هولاق اميف مهعم ةكراشملا ىضتقا واولا تبثأ اذإو ‹ ةصاخ مهيلع

 ءواولا نإف ؛ تاياورلا هب تحص نإ زئاج اهفذحو واولا تابثإ : يوونلا لاق

 . عانتما الو « مهيلعو انيلع وه توملاف « ةكراشملا تضتقا نإو
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 ناورمو ةمرخم نب روسملا ثيدح ١71١ ةندهلاو ةيزجلا باب ١ داهحلا باتك ١٠١

 نوملسملاو مه اوكرتشا اذإ قرطلا قياضم ىلإ مهئاجلإ ىلع ليلد ثيدحلا يفو
 ‹ نيملسملا نع قيرطلا تلخ نإف ؛ نيملسملل هعساو قيرطلا نوكيف ؛ قيرطلا يف

 ملسملا لعج دمعت نم ةنمزألا هذه يف دوهيلا هلعفي ام اّمأو « مهيلع جرح الف

 مهنأكو < ءيش هيف وري مل هوعدتبا ءيشف 3 قيرطلا يف مهاقال اذإ « مهراسي ىلع

 نم هنودمعتي ام مهعنم يغبنيف « نيميلا باحصأ نم مهنأب لؤافتلا نوديري
 . ملسملا ةداضمو « هيلع مهتظفاحم ةدشل ؛ كلذ

 ماع جرخ هي يبنلا نأ : ناورمو ةَمرخَم نب روُسملا نعو--١٠

 دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه» : هيفو « هلوطب ثيدحلا رك ذف  ةيبُيدحلا

 اا اه اا نينم ف برشا عضو ىلعا ورْمَع نب ليه هللا

o2, 

 . يراخبلا يف ا دواد وأ هجرخأ . «ضعب نع مهصعب 27

  ةيبيدحلا ماع جرح بب يبنلا نأ : ا ةمرخم نبروسملا نعو) د اس

 : رهاظلا نأكو ؛ ركذ : دارفإب ؛ «مارملا غولب ( خسن ىف اذكه : (ثيدحلاركذف

 : يأ ؛ ركذف : دارأ هنأكو « ناورمو روسملا ىلإ دوعيل ؛ ةينثتلا ريمضب ؛ اركذف

 نب ليهس هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه» : هيفو : هلوطب) يوارلا

 ن مهضعب فيو « سانلا هيف نمأي ؛ نينس رشع برحلا عضو ىلع ؛ ورمع
 5 يراخبلا يف هلصأو « دواد وبأ هجرخأ . (ضعب

 هدف نكرستملا نم ه مهئادعأو نيملسملا نيب ةنداهملا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا

 ام ةنداهملا يف ركذ هنإف ؛ هباحصأ كلذ هرك نإو « مامإلا اهاري ةحلصمل ؛ ةمولعم

 : هلوق وهو « ىتآلا ثيدحلا هديفي



 ٠ داهجللا باتك ١ ةندهلاو ةيزجلا باب  6١سنأ ثيدح `

 ( مكنم انءاج ْنَم نأ : هيفو « سنأ ثيدح ْنم ُهِضْعَب ُملْسُم جّرْخأو - 1

 لوسر اي اذه بْن : اولاقف . انيلع ُهوُمندَدَ نم مک ءاج نمو « مكيلع هدر مل

 منم انءاَج نمو هللا ةدعبأف مهيلإ ام َبَهَذْنَم ُهَنإ مَعَ : لاق !؟هللا

 ا لا نكست

 مل مكنم انءاج نم نأ : هيفو ٠ سنأ ثيدح نم هضعب ملسم جرخأو)

 ىلإ نيملسملا نم ءاج نم : يأ : (. انيلع هومتددر انم مك ءاج نمو « مكيلع هدرن

 هدر ؛ لَو هيلإ ةكم لهآ نم ءاج نمو« ا هللا لوسر ىلإ هودري مل« ةكم رافك

 , معن» : لاق !؟هللا لوسر اي اذه بتكتأ : اولاقف) كلذ نوملسملا هركف ؛ مهيلإ

 اجرف هل هللا لعجيسف مهنم انءاج نمو « هللا هدعبأف مهيلإ انم بهذ نم هنإ

 « هل هباحصأ a عماطرخلا اذه بتك اک هنإف : اجرو

 يف ميقلا نبا هافوتساو « ةيبيدحلا ةصق يف ريسلا ةمل ةمكأ هقاس ¢ ليوط ثيدحلاو

 . دئاوفلا نم ًاريثك هيف ركذو « «داعملا داز»

 باتك مام لبق ًاملسم ءاج دقو « ليهس نب لدنج ابأ مهيلإ در یی هنأ هيفو
 مث ؛ ناك رسما رم رفف ءاجرخمو ًاجرف هل هللا لعج مهيلإ هدر دعب هنأو « حلصلا

 ‹ نيملسملا نم ةعامج هيلإ فاضناو « مهيلع اهعطقي مهقيرط ىلع لحم ماقأ

 . ريسلا بتك يف ةطوسبم ةصقلاو ؛ مهكلاسم ةكم لهأ ىلع قيض ىتح

 عقو اغإ حلصلا نأل : ليقف ؛ هيلإ تاجراخلا ءاسنلا دري مل قلي هنأ تبث دقو

 ا اهنإف ؛ نيقيرفلا يف كلذ ميمعت شيرق تدارأو « ءاسنلا نود لاجرلا قح ىف

 لوسر عنمف « اهعوجر نوكرشملا بلط « ةرجاهم طيعم يبأ تنب موثلك مأ تجرخ
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 رمع نب هللا دبع ثيدح ”١77  ةندهلاو ةيزجلا باب- ١ داهجلا باتك ۔ ١

 الفإ : اهيفو ؛ ةيآلا ىلاعت هللا لزنأو « كلذ نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 ٠١[ . ٠ : ةنحتملا] «رافكلا ىلإ نهوعجرت
 منك ءودضلا نم انی لسو نن در ىلع حاملا اوج ىلع ليل تيدا

 . مهيلإ اتم لصو نم اودري ال نأ ىلعو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلعف

 : لاق قلك يبنلا نع امُهْنع هللا يضر ٌرمع نب هللا دبع نعو _- ۲
 © صمم ©

 اع نأ ریس م ا نزيد ركل ةميقر ب من اةهابق لك

 ظ . يراخبلا هجرخأ

 لق نم» : لاق يب يبنلا نع اًمهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو)
 دجي مل : يأ ؛ و تو و ااا (حري مل ادهاعُم

 . (. يراخبلا هجرحخأ . «اماع نيعبرأ ةريسم نم دجويل اهحير نإو ؛ ةئجلا ة ةحئار)

 «. .. هلوسر ةمذو هللا ةمذ هل ًادهاعم ًاسفن لتق نم» : يراخبلل ظفل يفو

 . «قح ريغب» : هل ظفل ىفو « «مرج ريغب» : كلذ دييقت هل ظفل يفو « ثيدحلا

 . عرشلا دعاوق نم مولعم دييقتلاو , «اهلح ريغب» : يئاسنلاو دواد يبأ دنعو

 3 «اماع نيعبساا يليعامسإلا دنع عفو 3 «اماع نيعبرأ ةريسم نما : هلوقو

 نول ةياور نم يقهيبلا دنعو « ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا دنع عقوو

 يناربطلا عو افي كعمل: ظفلب ةباحصلا ءانبأ نم نيثالث نع ٠ ‹ ميلس

 ةئامسمخا : ةركب يبأ ثيدح نم هيفو , «ماع ةئام ةريسما : يبأ ثيدح نم

 تإ» : رباج نع «سودرفلا دنسم)) يفو 6 رخآ ثيدح نم دس يف وهو ¢ «ماع ظ
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 رمع نب هللادبع ثيدح 1١57  ةندهلاو ةيزجلا باب ١ داهجلا باتك ١

 . «ماع فلأ ةريسم نم كرديل ةنجلا حبر

 نإ : هلصاح ام فنصملا لاق ؛ ةفلتخلا تاياورلا هذه نيب ءاملعلا عمج دقو

 يذلاف ؛ صاخشألا بتارم توافتب توافتي هنإو « ةمايقلا فقوم ىف كاردإلا كلذ

 دقو ‹ كلذ رخآ ىلإ .. . نيعبسلا بحاص نم لضفأ ةئامسمخ ةريسم نم هكردي

 . يبرعلا نبا مالك يف هوحن تيأرو ؛ «يذمرتلا حرش» يف انخيش كلذ ىلإ راشأ

 صاصتقالا يف فالخلا مدقتو  دهاعملا لتق ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 وأ «دهاعملا لتق اذإ ملسملا نأ ىلع ليلد هيف اذه : بلهملا لاقو « هلتاق نم

 نود يورخألا ديعولا ركذ ىلع هيف رصتقا هنأل : لاق ؛ هنم صتقي ال « يمذلا

 . همالك اذه ؛ يويندلا
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 رمع نبا ثيدح ١1١9 ىمرلاو قبسلا باب ۲ داهجلا باتک ۔ ۳

 يْمّرلاو قبّسلا باب ۲

 e وهو ؛ردصم « ةدحوملا نوكسو ةلمهملا نيسلا حتفب ؛ قبسلا
 . كلذل عضوي يذلا نهرلا وهو « ةدحوملا كيرحتب

 قولا مايسلاب كلضانلا انه هب دارملاو « ىمر ردصم ؛ يمرلاو

 يتلا ليخلاب هي يبتلا قباس : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نع - ففي

 مل يتلا ليخلا َنْيَب قباسو « عادولا هيَ اهدَمَأ ناكو « ءايفحلا نم ترمس اق

 قفتُم . قباس نّميف َرَمُع نبا ناكو قيرز ينب دجسم ىلإ ةينثلا نم ركض
 « لايمأ ةسمخ عادولا ةّيِنَ ڈ ىلإ ءاّيفحلا نم : نايفس لاق : يراحخُبلا داز « هيلع

 | . ليم قيرز ينب دجسم ىلإ ةّينثلا نمو « ةّتس وأ

 دق يتلا ليخلاب لِي يبنلا قباس : لاق اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نع)
 ىتح فلعلاب اهيلع رهاظي نأ : «ةياهنلا» يف امك وهو ؛ ريمضتلا نم : (ترمض

EEا  

 Î ليخلا هيف رمضي يذلا عضوملاو ء رامضملا : ىمست ةدملا هذهو < ار

 دتشيو اهلهر بهذيف قرعت ىتح « ةلجألاب للجتو اهجورس اهيلع دشت : ليقو
 ةدودمم ةيتحت ةانثم اهدعب ءافلا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب : (ءايفحلا نم) اهمحل

 اهتياغ : يأ ؛ ةلمهملا لادلاب : (اهدمأ ناكو) ةنيدملا جراخ ناكم : - رصقت دقو -

 ةنيدملا نم جراخلا نأل ؛ كلذب تيمس ؛ ةنيدملا نم بيرق لحم : (عادولا ةينث)

 ىلإ ةينثلا نم رّمضت مل يتلا ليخلا نيب قباسو) اهيلإ نوعدوملا هعم يشع

 : (يراخبلا داز ‹ هيلع قفتم . قباس نميف رمع نبا ناكو « قيرز ينب دجسم
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 ةريره يبأو رمع نبا اثيدح 760١و 1774 يمرلاو قبسلا باب - ۲ ٠ داهجلا باتك ۔ ٣

 « لايمأ ةسمخ عادولا ةينث ىلإ ءايفحلا نم : نايفس لاق) رمع نبا ثيدح نم
 ٠ .(ليم قيرز ينب دجسم ىلإ ةينثلا نمو « ةتس وأ
 ةضايرلا نم لب ؛ ثبعلا نم سيل هنأو « قابسلا ور ل ل ٠
 يهو « داهجلا يف اهب عافتنالاو ,وزغلا يف دصاقملا ليصحت ىلإ ةلصوملا ةدومحا
 . كلذ ىلع ثعابلا بسحب ؛ ةحابإلاو بابحتسالا نيب ةرئاد

 «باودلا نم اهريغو ليخلا ىلع ةقباسملا زاوج يف فالح ال : يبطرقلا لاق
 نم كلذ يف ال ةا لامع ساو ماهل ن يمارتلا اذكو « مادقألا ىلعو
 ل داهجلل لا ا ب ارج ىلع ل هيفو '/ برحلا ىلع بّردتلا
 . بحتسي هنإ

 2 ¢ ےس

 هلا يف حرا لغو لا ن ناس قي يبنلا نأ : هنعو _-- ۴

 . نابح نبا هحّحصو ؛ دوا وبأو جا هاور

 ناديا ولو يبنلا نأ) اًمهنع هللا يضر رمع نبا يأ: (هنعو)
 يف) لبإلا يف لزابلاك « هنس تلمك ام : حراقلاو « حراق عمج : : (حّرُشلا لضفو
 . (دابح نبا هححصو « دواد وبأو دمحأ هاور . ةياغلا

 ةياغ لعجي هنأو « ليخلا نيب قابسلا ةيعورشم ىلع ليل - هلبق يذلا لثم هيف
 . حّرقلا لضفو : هلوق نم دارملا وهو « اهتدالجو اهتوقل ؛ اهنود ام ةياغ نم دعبأ حرقلا

 ال» : بي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو 2 ٥ ش
 0 هحّحصو « ُهَّنالَثلاَو لمحأ اور . «رفاح وأ « لْضَن وأ . فخ يف الإ « قبس

 . نابح
 ا



 ةريره يبأ ثيدح 11755 يمرلاو قبسلا باب ج 0 داهجلا باتك ۳

  حتفب : (قبس ال» : 4 : هللا ل وسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 الإ) لعُج نم قبسلا ىلع قباسلل لعجي ام : وه ؛ةدخ وملا ءابلا حتفو ةلمهملا نيسلا

 . . (نابح نبا هححصو ٠ ةثالثلاو دمحأ هاور . «رفاح وأ ؛ لصن وأ فخ يف

 لعأو «ديعلا | قيبقد ¿ نباو ن ناطقلا ا نبا هححصو ؛ قرط نم مكاحلا هجرخأو

 . فقولاب اهضعب ينطقرادلا

 ؛ مهسلا : لصنلاو « ليخل ا : رفاحلاو « لبإلا : هب دارملا « «فخ يف الإ» : هلوق

 فاضملا د ا ا لصن يذ وأ «رفاح يذ وأ « فخ يذ : يأ

 | . هماقم هيلإ

 ب نم علا ناك نإف# ری ىلع نالا ارج ىلع ليلح تيدا
 ا ا اا نباحلل هيجي ا نيقباستملا

 . رامقلا نم هنأل ؛ لحي مل“ نيقباستملا

 ةثالثلا n ةثالثلا نم ركذ اب الإ قبسلا عرشي ال هنأ ثيدحلا رهاظو

 هزاوج يف فالخ ءاهقفللو « ءيش لك يف ءاطع هزاجأو « يعفاشلاو كلام هرصق
 . تالوظملا يف و ةافوتسم طئارش هلف « هيلع هزاجأ نمو ال وأ ء. ضوع ص

 ال وهو < ؛ نيسرف نيب اسرف لخدأ ؛ نم» : لاق لي يبتلا نع هنعو ۱۲۳٢

 ۽ واد وأو E ٠ ةاوزا لامق وهف نمأ نإو ؛ هب سأب الف « قبُسُي ْنأ نمأي

 ف هداتسإو

 نم : لاق کیا نه دلع اا ی یخ یکن: يأ : (هنعو)
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 رماع نب ةبقع ثيدح _ ۷ يمرلاو قبسلا باب-7” 0 . داهجلا باتك ١

 تد ىأ ؟ةقينعلا ريغم + (قيشت نأ نمآي ال وهو« نيسرنا نيب اصرف لدا ظ

 هدانسإو ‹ دواد وبأو دمحأ هاور . «رامق وهف نمأ نإو « هب سأب الف) هريغ

 : متاح وبأ لاق ىّتح « ريثك مالك ةريره يبأ ىلإ هتحص يف ثيدحلا ةمئألو

 ن يختي اور دقف بیلا ني كيعس ىلع اقوقوم نوكي نأ ةلاوخا نسخا

 نع يرهزلا نع «أطوملا» يف كلذك وهو ؛ ىهتنا . هلوق نم « ديعس نع ديعس
 . دعس

 برضو « لطاب اذه : لاقف ؟هنع نيعم نبا تلأس : ةمثيخ ىبأ نبا لاقو

 . ةريره يبأ نع ديعس نع هاور نم يعفاشلا طّلغ دقو « ةريره يبأ ىلع

 سرفلا وهو  للحملا نأ ىلع ةلالد « «قبسي نأ نمأي ال وهو» :هلوق يفو

 ؛ ًارامق ناك الإو « قبسلا ققحتم نوكي ال نأ هيلع طرتشي  ناهرلا ىف ثلاثلا

 نأ هجولا لعلو ؛ رامقلا نع جرخي طرشلا اذهبو . ضعبلا بهذ طرشلا اذه ىلإو

 يذلا ضرغلا تاف « قبسلا مولعم ناك اذإف ! ليخلل رابتخالا وه امنإ دوصقملا

 . ًاعامجإ ةحابمف « لعج ريغب ةقباسملا اًمأو ء هلجأل عرشي

 رخل ىلع نب خلع هللا لوسر تغمس : لاق رماع نب ةّبقُع نعو - 07

 الأ» : ٠٠[ : لافنألا] ؟ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل او دعأو) : أرقي

 . ملسم هاور . «يّمَرلا ةوقلا نإ الأ «ُيَمّرلا ةوقلا نإ الأ « مرا ةوقلا 3

 : أرقي ربنملا ىلع وهو « هو هللا لوسر تحمس : لاق رماع نب ةَبْقُع نعو)
 ‹ يمّرلا ةوقلا نإ الأ» : «ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأوإ

 ففي



 رماع نب ةبقع ثيدح ب ۷ يمرلاو قبسلا باب ۲ داهجلا باتك 1

 ريسفت ثيدحلا دافأ : (ملسم ٌهاؤر . «يئّرلا ةوُقلا نإ الأ « يَمّرلا ٌةوُقلا نإ الأ
 يمرلا لمشيو « ةّوبنلا رصع ىف داتعملا هنأل ؛ ماهسلاب ىمرلاب ةيآلا يف ةّوقلا

 دادعإلا نأل ؛ هيف بّردتلا ةيعرش كلذ نم ذخؤيو « ةاغبلاو نيكرشملل قدانبلاب

 . ةوقلل ادعم ىمسي ال « يمرلا نسحي مل نم ْذِإ ؛ دايتعالا عم نوكي اغإ
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 ةمعطألا باتك ١4

 ة لك ىبتلا نع هنع هللا يضر ةرْيَرْه يبأ َنَع ۸
 e مارح ُّلكأف عابسلا َنِم

 انبي يذ لك» : لاق 8و يبتلا نع نع هللا يضر َةرْيَرُه يبأ نع)
 يا نم بان هلام ۴ ىلع ٠ ثيدحلا كولا (ملسم هاور . مارح هلکأف عابسلا

 . تاناويحلا

 .. «سوماقلا» يف امك ةيعابرلا فلخ سلا نانلاو

 سارتفالا : هيفو ؛ ا (سوماقلا» يف امك ناويحلا نم سرتفملا وه : عبسلاو

 ام وه ؛ عابسلا نم بان يذ لك لك ف ىهن هنأ «ةياهنلا» ىفو ء دايطصالا

 . اهوحنو رمنلاو بئذلاو دسألاك اريقو ًارهق هلكأيو ناويحلا سرتفي

 ةفينح وبأو يعفاشلا و ةيوداهلا بهذف : اهنم مرحلا يف ءاملعلا فلتخاو

 ؛ ةمرحلا عابسلا سنج يف اوفلتخا مهنكلو « ثيدحلا هدافأ ام ىلإ دوادو دمحأو

 عوبريلاو عبضلاو ليفلا ىتح عبس وهف محللا لكأ ام لك : ةفينح وبأ لاقف
 بئذلاو دسألاك سانلا ىلع ودعي ام عابسلا نم مرحي : يعفاشلا لاقو . رونسلاو

 . سانلا ىلع ناودعي ال امهنأل ؛ بلعتلاو عبضلا نود « رمنلاو

 ىلع  رمع نباو ةشئاعو ّربلا دبع ¿ نبا هنع هاكح اميف سابع نبا بهذو

 ‹ عابسلا موحل لح ىلإ ريبج نب ديعسو يبعشلاو  فعض اهيف هنع ةياور

 ‹ ٠٤١[ :ماعنألا] «امرحم ىلإ ىحوأ اميف دجأ ال لقإ : ىلاعت هلوقب نيلدتسم

 * + يال اجو الا نارام رف رخال
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 سابع نبا ثيدح ۔_ ۹ ةمعطألا باتك - ٤١

 ةيآلل خسان وهف « ةرجهلا دعب ةريره يبأ ثيدحو « ةيكم ةيآلا نأب ؛ بيجأو
 ؛ ماعنألا نم جاوزألا ةينامثب ةصاخ ةيآلا نأبو « ةتسلاب نآرقلا خسن ىري نم دنع

 يف ام اولاقو# : هلوق نم اهلبق ىلاعت هللا ركذ امك ؛ اهضعب مرح نم ىلع ادر

 : مهيلع درلا ىف ليقف . تايآلا رخآ ىلإ « [14 : ماعنألا] (ماعنألا هذه نوطب

 هومتللحأ يذلا نإ : يأ « ٠٤١[ : ماعنألا] «ًامرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق#

 محل اهب نرقو « هللا ىلع ءارتفا كلذ نأو « لالحلا وه هومتمرح يذلاو « مرحلا وه

 يف تدرو ةيالاف . اسجر هنوك وهو ؛ ميرحتلا ةلع ىف اهل اكراشم هنوكل ؛ ريزنخلا

 نومرحيو « هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نولحي نيذلا رافكلا

 ؛ قحلا نوداضي مهنأو مهلاح نايب ةيآلا نم ضرغلا ناكو ؛ عرشلا هحابأ ام ًاريثك

 . مهيلع درلا ىف ةغلابم ؛ هومتللحأ ام الإ مارح ام : ليق هنأكف

 مث ةيآلا ىف ركذام الإ انو نآلا دجأ ال : لق دارملا نأ لمتحيو : تلق

 لكأ هركي انإ هنأ كلام نع ىوريو . عابسلا نم بان يذ لك دغب نم هللا مَّرَح

 ظ ظ . مرحم هنأ ال . عابسلا نم بان يذ لك

 ىف او دازو . ىهن : : ظفلب سابع نبا ثيداح نم هجرحخأو ۳۹

 سابع نبا تیدح نم) هريره يبأ ثيدح ىنعم جرخأ : يأ : (هجرخأو)

 لكو) سابع نبا يأ : (دازو) عابسلا نم بان يذ لك نع : يأ : (ىهن : ظفلب

 نم) ةدحوم ةرخآ « ماللا حتفو ؛ ةمحعملا ءاخلا نوكسو ميملا رسكب : (بلخم يذ
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 سابع نبا ثيدح _ ۹ ةمعطألا باتك - 5

 . ربيخ موي : هيف دازو « ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم ًاضيأ هجرخأو
 ديصي امل وه وأ « رئاطلاو يشاملا نم عبس لك رفظ : بلخما : «سوماقلا» يف

 تبهذ ريطلا نم بلخم يذ لك ميرحت ىلإو . ديصي ال امل رفظلاو «ريطلا نم
 يفو ؛ روهمجلاو دوادو دمحأو ةفينح يبأو يعفاشلا ىلإ يوونلا هبسنو « ةيوداهلا

 : لاقو ءريطلا نم بلخم يذ لك لحب لوقلا روهمجلا ىلإ بسن (دهتجملا ةياهن»

 نإف ؛ دمحأو « نيقيرفلا بتك يف روكذملا هنأل ؛ تبثأ يوونلا لقنو . موق اهمرحو

 ديصي ام ريطلا نم مرحيو : هظفل ام دمحأ بهذم ىلع «بلاطلا ليلد» يف

 يف هلثمو « كلذ نم ًاريثك دعو « نيهاشو قشابو رقصو زابو باقعك هبلخم

 ظ . ةيفنحلل هلثمو « ةيعفاشلل «جاهنملا»

 : اولاقف رسنلا امأو . مرحي الو ريطلا نم بلخم يذ لك هركي : كلام لاقو

 هلتق بدن ام مرحيو : ةيعفاشلا تلاق . هثابختسال مرحم هنكل بلخم يذب سيل

 : يو هلوقب اولدتساو « راض عبس لکو ةرأفو ةأدحو عقبأ بارغو برقعو ةيحك

 نألو : اولاق « - متابع يدعوا ر

 . اعيظو اعيش نادل

 مدعب رمألا نأ مهل يتأيو « رظن اهلكأ مرحت ىلع اهلتقب رمألا ةلالد يفو : تلق

 نم ةميهب ءىطو اذإ يمدآلا نإ : ةيعفاشلا لاق دقو « يرحتلا ىلع ليلد لتقلا

 ال هنأ ىلع لدف « اهلكأ مرحي الو : اولاق ‹ اهلتقب عراشلا رمأ دقف « ماعنألا مئاهب

 . مرحتلاو لتقلاب رمألا نيب ةمزالم
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 رباج ثيدح _ ٠۰ ةمعطألا باتك 5 (

 نع ربيخ موي ا هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر رباج نعو - ٠۰

 : يراخبلل ظفل ىفو « هيلع قفتم . لّيخلا موُحُل يف َنذأو « ةّيلهألا رُمحلا موُحُل
 . صخرو

 رمحلا موحل نع ربيخ موي لي هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)
 هذه رباج ةياورل : (يراخخبلل ظفل يفو « هيلع قفتم . ليخلا موح يف نذأو « ةيلهألا

 رمأف اهمحلب يلغت رودقلا دجو هيي 4 تاياور يف تبث دقو نذأ ضوع : (صخرو)
 ىفو « ةريثك كلذ ىف ثيداحألاو , «ائيش اهموحل نم اولكأت ال» : لاقو ‹ اهتقارإب

 00 «ناطيشلا لمع نم سجر اهنإ» : ظفل يفو ٠ «سجن» وأ «سجر اهنإ» ةياور

 : ناتلأسم ثيدحلا يفو

 هلصأ ىهنلا ذإ « ةيلهألا رمحلا ۳ لكأ ميرحت ىلع هقوطنم 0 هنأ : ىلوألا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامج بهذ اهموحل لكأ مرحت ىلإو « مرحتلا
 نبا نع جيرج نبا ةياور يفو . مارحب تسيل : لاقف « سابع نبا الإ مهدعب نمو

 يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق# : ىلاعت هلوق التو ءرحبلا كلذ ىبأو : سابع

 وأ ةهوركم اهنأ تاياور كلام نعو ةشئاع نع يورو « ٠٤١[ : ماعنألا] (امرحم
 . ةحابم وأ مارح

 يف نكي ملف ةنس انتباصأ : لاق رجبأ نب بلاغ نع دواد وبأ هجرخأ ام امأو
 ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تيتأف « رمح نامس الإ يلهأ معطأ ام يلام

 ظ معطأ)» : لاقف ؟ةنس انتباصأ دقو ةيلهألا رمحلا مول تمرح كنإ : تلقف ملسو هلآ

 . ةلالجلا ي يني ا ا وا ر رخ نم نتا
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 . وبأ لاق« هدانسإ يف
 ٠ دبع نع لقعم نب نمحرلا دبع نع نسحلا نب ديبع نع ةبعش هاور : دواد

 لأس رجبأ ىبأ نبا وأ ءرجبأ ةنيزم ديس نأ : ةنيزم نم سان نع رشب نب نمحرلا

 يبأ نع ةنييع نبا نع : لاقف رعسم هاورو ؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ثيدح نم مرحتلا تبث دقو . رخآلا نع امهدحأ ؛ ةنيزم نم نيلجر نع لقعم
 ظ : لاق مث ‹ الصتم دواد يبا قيرط نم هقاسو « اذه ديري  رباج

 لكأت ىتلا ىه لاوجلا نإف « «ةيرقلا لاوج لجأ نم اهتمرح اغنإ» : هلوق امأو

 اهنأل اهموح نع ىهن اغإ هنأ تبث دقو « تبثي ال اذه نأ الإ « ةلجلا يهو ؛ ةرذعلا
 حتتفا امل : لاق كلام نب سنأ نع نيريس نب دمحم ىلإ هدنس قاسو « سجر

 ىدانف « اهنم انخبطو انرحنف ةيرقلا نم ةجراخ ارمح انبصأ ربيخ هلي هللا لوسر
 A ةااغع هلوسرو هللا نإ : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر يدانم

 . ىهتنا . رودقلا تئفكأف ؛ ناطيشلا لمع نم سجر اهنإو

 يناربطلا محب خا اک ا اف فام تمرح اغإ اهنأب لوقلا لطبي اذهبو

 رمخلا ملسو هلآو فن نا لوسر مرح امنإ : سابع نبا نع هجام نباو

 . . رهظلا ةلق ةفاخم ةيلهألا

 ملتخا دقف رجبأ نبا ثيدح امأ : ىباطخلا لاق دقف

 .لاق هنأ : يشل ور نم يذلا يف سابع ني نع يراخبلا ياو ينو

 ؛ سانلا ا نم لل هللا لوسر اهنع ىهنأ يردأ ال : سابع نبا

 ظ ظ . ؟ربيخ موي ةتبلأ اهمرح وأ مهتلومح بهذت نأ هركف
 معي مل سابع نیا نأكو « سجر اھت اھمرح هنأ صلب ملع دق: لاقي هنإف ظ
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 رباج ثيدح ٠ ةمعطألا باتك - 5

 i اب اا با بلا

 . هتلع انلهج نإو « هب.

 يبنلا لأس ًالجر نأ : ةييراحلا رصف مأ ثيدح نم يئاربطلا هجرخأ ام امأو

 بصأف» : لاق ؟رجشلا لكأتو لكلا ىعرت سيلأ : لاقف ةيلهألا رمحلا نع هلي

 . ةحيحصلا ثيداحألا اهب ضراعت ال ةحيحص ريغ ةياور يهف « «اهموحل نم

 بهذ اهلح ىلإو ؛ ليخلا موحل لكأ لح ىلع ثيدحلا لد : ةيناثلا ةلأسملا

 فلسلا ريهامجو قاحسإو دمحأو ةفينح يبأ ابحاصو يعفاشلاو يلع نب ديز
 نا تاز بسلا ةيدااسألا نم اسم ىلا ااو تيدا ا٠ فا
 لزي مل : جيرج نبال لاق هنأ ءاطع نع  نيخيشلا طرش ىلع هدنسب - ةبيش ىبأ

 . معن : لاق ؟هللا لوسر باحصأ : هل تلق : جيرج نبا لاق . هنولكأي كفلس

 . هانلكأف اسرف ال هللا لوسر دهع ىلع انرحن : ءامسأ ثيدح ىتأيو

 ‹ ليخلا ميرحت ىلإ  ةيفنحلا دنع روهشملا وهو كلام و ةيوداهلا تبهذو

 لاغبلاو ليخلا مول نع غلي هللا لوسر ىهن : ديلولا نب دلاخ ثيدحب اولدتساو

 .  .ربيخ موي : ةدايزب ةياور يفو « عابسلا نم بان يذ لكو ريمحلاو

 ‹ تاقثلا ةياورل فلاخم برطضم دانسإ اذه : هيف ىقهيبلا لاق هنأب ؛ هنع بيجأو

 . رظن هيفو « ميلس نب ناميلسو ديزي نب روث حلاص يبأ نع ىوري : يراخبلا لاقو
 . قحلا دبعو ربلا دبع نباو يباطخلاو ينطقرادلاو دمحأ ثيدحلا فعضو

 لالدتسالا ريدقتو « [8 : لحنلا] «ةنيزو اهوبكرتشل# : ىلاعت هلوقب اولدتساو

 : هوجوب ةيآلاب
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 رهاظ فالخ اهلكأ ةحابإف ءرصحلا ىضتقت ةصوصنملا ةلعلا نأ : لوألا
 هيفي واف رصتللا يتق ذل ةصوصنم'ةلعلا ةرك نا هع بيجا ألا

 امهيلع صن اغإو «ًاقافتا امهريغ يف اهب عفتني هنإف « ةنيزلاو بوكرلا يف رصحلا
 اا اا ار مل

 . هب لئاق الو ! ريمحلاو لاغبلاو

 هنإف ؛ ريمحلاو لاغبلا فطع : لكألا ميرحت ىلع ةيآلا ةلالد هوجو نم يناثلا
 ام مكح نع امهمكح درفأ نمف « يرحتلا مكح يف اهعم امهكارتشا ىلع لاد

 ؛ نارتقالا ةلالد باب نم اذه نأب هنع بيجأو . ليل ىلإ جاتحا هيلع فطع
 0 . ةفيعض يهو

 لكؤي ام تناك ولف « نانتمالل تقيس اهنأ : ةيآلا ةلالد هوجو نم ثلاثلا

 معنلا ىندأب نتمي ال ميكحلاو ؛ ةينبلا ءاقبب قلعتي هنأل ؛ رثكأ هب نانتمالا ناكل

 ىلاعت هنأب بيجأو . اهلبق ركذ اميف لكألاب نتما دقو اميس « اهالعأ كرتيو
 اوبطوخف « برعلا دنع هيف ليخلاب عفتني ام بلاغ هنأل ؛ بوكرلاب نانتمالا صخ

 رثكأ ناك هنأل ؛ لاقثألا لمحو لكألاب ماعنألا يف اوبطوخ امك < هوفلأو هوفرع امب

 .٠ هيف هب عفتني ام بلغأب نيفنصلا نم لك يف رصتقاف « كلذل اهب مهعافتنا

 ؛ اهب نتما يتلا ةعفنملا تتافل اهلكأ حيبأ ول : ةيآلا ةلالد هوجو نم عبارلا
 مزلل « ىنفت نأ اهلكأ يف نذإلا نم مزل ول هنأب هنع بيجأو . ةنيزلاو بوكرلا يهو

 . ىرخأ ةعفنمل ؛ هب نانتمالا عقوو « هلكأ حيبأ ام اهوحنو رقبلا يف هلثم

 ةيكم لحنلا ةيآ نأ وهو ؛ يلامجإ باوجب ةيآلاب لالدتسالا نع بيجأ دقو
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 ىفوأ يبأ نبا ثيدح ١1 ةمعطألا باتك ١5

 « نينس تس نم رثكأب ةكم نم ةرجهلا دعب ناك ليخلا لكأ يف نذإلاو « ًاقافتا

 ) هزاوج يف حيرص ثيدحلاو « لكألا مرح يف اصن تسيل لحنلا ةيآ نإف ًاضيأو

 نوكي نأ نم معأ وهو ‹ لكألا كرت ىلع ةلالدلا هتياغ ناك ركذ ام ملس ولًاضيأو 202

 ثيدح نأ ضعبلا معز امأو « ىلوأ زاوجلاب ةحرصملا ةلدألاب كسمتلاف ؛ كسمتلا

 عم روظح ا ةحابتسا ةصخرلاو 4 ةصخرلا ظفلب درو هنوكل 1 ميرحتلا ىلع لاد رباج

 لحلا ىلع لدي الف « ةصمخلا ببسب اهيف مهل صخر هنأ لدف « عناملا مايق

 نمز دعب ةثداحلا ةيحالطصالا ةصخرلا دارأ هنأ ال « نذأ نع انل صخر : هلوقب

 . ةباحصلا ناسل يف صخرو « نذأ : نيترابعلا نيب قرف الف « ةباحصلا

 هللا لوسر عم عم انور : 8 امهنع هللا يضر ىفْوَأ يل نبا نعو - 0

 . هيلع قفتُم . دارجلا لكأن تاوزغ عبس هي

 عبس كي هللا لوسر عم انوزغ : لاق امهنع هللا يضر ىفوأ يبأ نبا نعو)
 ا ا كتاوت 0 لكأت ت عن ظ

 نع هجام نبا جرخأو ؛ اسا وهو : يوونلا لاق . دارجلا لح ىلع ليلد وهو

 : قابطألا ىف دارحلا نيداهتي ملسو هلآو هيلع هللا یلص ىبنلا جاوز ناك : : لاق نتا

 ررض هنأل لكؤي ال سلدنألا دارج نإ : «يذمرتلا حرشال يف يبرعلا نبا لاقو

 e اا ررضلا لجأل اهعرحتف هلاق ام تن يث اذإف . صحم
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 ؟ال مأ دارجلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكأ له ؛ اوفلتسخاو
 ةدايز يراخبلا ةياور يف نأ الإ مهعم لكأي ناك هنأ لمتحي باتکلا ثيدحو

 اديكأت نوكيف ؛ هعم انوزغ دارملا نأ ةلمتحم يهو : ليق . هعم دارجلا لكأن : ظفل
 . هعم لكأن دارملا نأ لمتحيو  ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر عم : هلوقل

 نم غلبأ سيسأتلا ذإ ؛ هيلع ثيدحلا لمح نسحي يذلا وه ريخألا اذهو : تلق
 . انعم لكأيو : ةدايزب ميعن يبأ دنع «بطلا» يف عقو ام هديؤيو ؛ ديكأتلا

 هللا ىلص هللا لوسر لئس هنأ ؛ ناميلس ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام امأو
 ىرذنملا هلعأ دقف « «همرحأ الو هلكآ ال» : لاقف دارجلا نع ملسو هلآو هيلع
 عفان نع ريهز نب تباث ةمجرت يف يدع نبا هجرخأ ام كلذكو « لاسرإلاب
 ال» : لاقف ؟بضلا نع لكس ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : مح نيا نع
 ا يئاسنلا لاق هنإف ' ؛ كلذ لف لاقف دارجلا نع لئسو ٠ 0 الو هلكأ

 . ةقثب سيل
 لحأ» : ثيدحلا ؛ سر تام ولو « لاح لك لع ريغامجلا دنع لكؤيو

 دمحأ هجرخأ . «لاحطلاو دبكلاو . دارجلاو كمسلا : نامدو ناتتيم انل
 ا فوقوملا نإ : لاقو «رمع نبا ثيدح نم ًاعوفرم ىنطقرادلاو

 000 . عفرلا مكح هل : لاقو , فوقوملا يقهيب

 نافيعض ناثيددح دروو ؟ربلا ديص نم مآ حبلا ديص نم وه له ؛ هيف فلتخاو |
 هنأ لدف ؛ ءازجلا هيف مرحلا مزلي هنأ ةباحصلا ضعب نع دروو . . رحبلا ديص نم هنأ

 .  ٠ يرحب هنأ ىلع ليلد موقي ىتح يب هنأ هيف لصألاو «ربلا ديص نم هدنع -
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 ثعبف اهحبذق : لاق  بّنرألا ةّصق يف  هنع هللا يضر سنأ ْنَعَو 5

 . هيلع قف . هلبقف لي هللا لوسر ىلإ اهكرَوب
 اهكرّوب ثعبف اهحبذف : لاق - بترألا ةّصق يف  هنع هللا يضر سنأ ْنَعَو)

 ًابنرأ انجفنأ : سنأ لاق هنأ ةصقلا يفو : (هيلع فم . ُهلبقف قو هللا لوسر ىلإ

 ثعبف « ةحلط يبأ ىلإ اهب تئجف اهتذخأف « اوبعتو موقلا ىعسف نارهظلا رب نحنو

 ال وهو ؛ اهلبقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ  اهذخفب : لاق وأ  اهكروب
 وهو  يوارلا لاق ةبهلا باتك يف يراخبلا ةياور يف نكل « اهنم لكأ هنأ ىلع لدي

 . هلبقف : لاق مث ‹ اهنم لكأو : لاق ؟اهنم لكأو : سنأل تلق : ديزي نب ماشه

 ةمركعو رمع نب هللا دبع و ةيوداهلا نأ الإ ؛ اهلكأ لح ىلع عقاو عامجإلاو

 نبا ثيدح نم ىقهيبلاو دواد وبأ هجرخأ امل « اهلكأ هركي : اولاق ىليل يبأ نباو

 نبا : يأ  معزو « اهنع هني ملو اهلكأي ملف هِي يبنلا ىلإ اهب ءيج اهنأ : رمع

 اهلكأب رمأ هنأو « كلذ لثم رامعو رمع نع يقهيبلا جرخأو « ضيحت اهنأ  رمع

 ال ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلكأ مدع نأ ىفخي ال هنكل : تلق ؛ اهنم لكأي ملو

 . اهيرحت ةفينح يبأ نع يعفارلا ىكحو . اهتيهارك ىلع لدي
 ةأرملا : ناويح لا نم ضيحي يذلا نأ «ناويحلا ةايح» ىف يريمدلا ركذ : ةدئاف

 . كلذك ةبلكلا نإ : لاقيو . بنرألاو شافخلاو عبضلاو

 نع هلي هللا لوسر ىهن : لاق امُهْنَع هللا يضر سابع نبا نعو - 01

 E اور دّرُصصلاو دُهْدُهلاو ةلختلاو ةّلمَنلا : باودلا نم عبرأ ل

 , ناّبح نبا هحّحصو «دواد
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 عبرأ ٍلثق نع 8ك هللا لوسر ىهن : لاق امُهْنَع هللا يضر ساّبَع نبا نعو)
 دودو و ا و درُصلاو دهدُهلاو ةلحتلاو ةّلْمَتلا : باودلا نم

 وه : يقهيبلا لاق ؛ حيحصلا لاجر هلاجر : يقهيبلا لاق : (ناّبح نبا هحّحصو

 ميرحت هنم ذخؤيو « ركذ ام لتق ميرحت ىلع ليلد هيفو . بابلا اذه يف درو ام ىوقأ

 يرحتو . ثحب لالدتسالا اذه يف انل مدقتو . لتقلا نع ىهن امل لح ول هنأل ؛ اهلكأ
 . عامجإ اهميرحت نأ رهاظلاف ةلمدلا الإ « فالخ ةدحاو لك يفو « ريهامجلا يأر اهلكأ

 : لاق ؟َوُه ديص ُعّبّضلا : رباجل تلق : لاق راّمَع يبأ نبا نعو - 6
 ةحّحصو « ةعبرألاو ْدَمْحَأ هور . مَعَ : لاق ؟ لي هللا لوسر ُهَلاَق : تلق « مَعَ

 . ناَّبح نباو يراخبلا

 ةعرز وبأ هقثو « يكملا رامع يبأ نب نمحرلا دبع وه : (رامع يبأ نبا نعو)

 يف ربلا دبع نبا مهوو « هتدابعل سقلا ىمسيو « دحأ هيف ملكتي ملو « يئاسنلاو

 ؟وه ديص عبضلا : رباجل تلق : لاق) حيحص ثيدحلا نإ : يقهيبلا لاقو هلالعإ

 ‹ ةعبرألاو دمحأ هاور . معن : لاق ؟ غي هللا لوسر هلاق : تلق « معن :لاق

 . (نابح نباو يراخبلا هححصو

 صصخم وهف ؛ ىعفاشلا بهذ هيلإو . عبضلا لكأ لح ىلع ليلد هيف ثيدحلا

 رباج ثيدح نم دواد وبأ جرخأو ل با يدءلك عرخ تيح نم

 هجرخأو . «لكؤيو نسم شبك هيفف مرحلا هباصأ اذإف ؛ ديص عبضلا» : ًاعوفرم

 اهنوعيبيو اا سانلا لاز امو : يعفاشلا لاق . دانسإلا حيحص : لاقو مكاحلا

 . ريكن ريغ نم ةورملاو افصلا نيب
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 نكلو « هيلإ انرشأ امك « ماعلا ثيدحلاب المع ةيفنحلاو ةيوداهلا همّرحو

 نب ةميزخ ثيدحب ميرحتلا ىلع مهلالدتسا امأو ؛ هصصخت ليلحتلا ثيداحأ -

 هجرخأ . «!؟ دحأ عبضلا لكأيوأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق : هيفو ؛ ءزج

 . هفعض ىلع قفتم وهو « ةيمأ وبأ مركلا دبع هدانسإ يفو « يذمرتلا

 لق) : لاقف ذفنقلا نع لثس هنأ : امُهنع هللا يضر رّمُع نبا نعو 6

 بأ تغمس :هدْنِع حبش لاقف ١[« ا (امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال

 نم ةثيبحخ اهنا : لاقف مسو هلآو هيلع هللا ىّلص يبتلا دنع ركذ : لوقي ةريره

 لاق مّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ناك نإ : َرَمُع نبا لاقف « «ثث ةابخلا

 . فيعض ةداتسإو ء دواد وبأو دمحأ ةجرخأ . لاق امك وهف اذه

 اهحتفو فاقلا مضب : (ذفنقلا نع لئس هنأ : امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 : هدنع خيش لاقف « «امرحم لإ ىحوأ اميف دجأ ال لق# : لاقف) ءافلا مضو

 اهنإ» : لاقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع ركذ : لوقي ةريره ابأ تعمس

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نإ : رمع نبا لاقف « «ثئابخلا نم ةثيبخ

 . (فيعض هدانسإو « دواد وبأو دمحأ هجرخأ . لاق امك وهف اذه لاق ملسو

 . قرط هلو « كاذب هدانسإ سيل : يباطخلا لاق ؛ روكذملا خيشلا ةلاهجب فَّعض

 مامإلاو بلاط وبأ هيرحت ىلإ بهذ دقو . فيعض هجو نم الإ دري مل : يقهيبلا لاق

 ةفينح وبأ لاق هبو « مرحي هنأ امهدحأ : ناهجو ذفنقلا يف : يعفارلا لاقو .

 هنأ ىلإ ىليل يببأ نباو كلام بهذو « ثئابخلا نم هنأ ربخلا يف يور امل ؛ دمحأو

A٦ 



 رمع نبا ثيدح 5-2 ةمعطألا باتك - 5

 نأب لوقلا عم « هيلع ليلدلا ضوهن مدعل هيرحتب لوقلا نم ىوقأ وهو « لالح
 اهيف' لوصألا يف ةفورعم ةيفالخ ةلأسم يهو ؛ هو

Eنع علو هللا ا لاق امهنع هللا د نبا نعو  
 يلا ةنسخوا يئاسنلا الإ ةعبرألا هجرخأ . اهنابلأو ةلالحلا

 ةلالحلا نع زا هلا لوسر ىهن : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 مكاحلا جرصخأو : (يذمرتلا هو ٤ يئاسنلا الإ ةعيرألا هجرخأ . اهنابلأو

 ىتح) ٠ لاقو« هوحن نفح نب ورمع نبا ثيدح نم قيد 0

 نع بيعش نب ورمع ثيدح نم مكاحلاو يئاسنلاو ۳ اد اوف
 . اهبوكر نعو ةلالجلا نعو ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن : ظفلب هدج نع هيبأ

 .اهنابلأ برشی نأو اهيلع بكري نأ : دواد يبألو

 رقبلا وأ لبولا نم تناك ءاوسا e ٤ ةرذعلا لكأت يتلا يه : : ةلالحلاو

 . جاجدلا وأ منغلا وأ

 5 مزج دقو . اهيلع بوكرلا يرحمو اهنابلأو ةلالجلا جرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 هيض .هجح حصي ال ةلالج ىلع ًابكار تافرع يف فقو نم نأ مزح

 ظ . ةمرحم تراص دقف ةلجلا تلكأ اهنأ تبث اذإ هنأ

 لب ليقو  ةساجنلا اهنلع ىلع بلغ اإ9 الج وكف ال يوونلا لاقو

YAY 



 ةداتق يبأ ثيدح ٠ ةمعطألا باتك ١4

 خبطلاب رهطت ال : لاقو « ىيحي مامإلاو يوونلا مزج هبو « نتنلاو ةحئارلاب رابتعالا

 . ةلاحتسا ال ةيطغت كلذ نأل ؛ حيرلا لاز نإو لباوتلا ءاقلإب الو

 ؤت ال : اولاقو ‹ يعفاشلا و يأرلا باحصأو دمحأ ههرك : ىباطخلا لاقو

 هربا اکر انوي نيعيرأ اس يقتل ىف نط دق تنل: ا سيك ع

 . سبح ريغ نم أسأب اهلكأب كلام ري ملو . مايأ ةثالث ةجاجدلا سبحي رمع

 : لاق نمو . ثيدحلا رهاظ وه امك ميرحتلا ىلإ دمحأ نع ةياورو يروثلا بهذو

 بجوي ال وهو ‹ محللا ريغتل ناك امنإ هيف دراولا يهنلا نأل : لاق مرحي الو هركي

 . فج اذإ ىكذملا ليلدب يرحتلا

 ؛ ةنسلا انه نورظانلا فلاخ دقلو « صنلا ةلباقم ىف يأر اذه نأ ىفخي الو

 ظ . ناقيرفلاو شا : «رحبلا» يف يدهملا لاقف

 ‹ ةعبس ةاشلاو « مايأ ةثالث ةجاجدلا : حبذلا لبق ةلالجلا سبح بدو

 . اهفاوجأ بييطتل : انلق . هل هجو ال : كلام لاقو ؛ رشع ةعبرأ ةقانلاو ةرقبلاو

 الو ؛ هيزنتلا ىلع يهنلا اولمح مهنأكو ؛ بجاولا وه ثيداحألاب لمعلاو . ها

 . ههجو فرعي ملف تيقوتلل مهتفلاخم امأو . ليلد هيلع ضهني

 يبتلا ُهنم لكأف :- يشْحّولا رامحلا ةّصق يف  ةداََف يب ْنَعو 1

 باتك يف ةداتق وبأ هادهأ يذلا اذه  رامحلا ةصق ركذ مّدقت : (هيّلَع قُم

 "ااا



 ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح _- ۸ ةمعطألا باتك 14 ٠

 ؛ ذاش فالخ هيفو . عامجإ وهو ؛ همحل لكأ لحي هنأ ىلع ةلالد اذه يفو . جحلا

 . يلهألاك راص « سنأو فلُع اذإ هنأ

 ىلع انرحن : تلاق امُهْنع هللا يضر ركب يبأ تدب ءامُسأ ْنَعو ٠

 . هيلع فتم . ُهاتلكأف اسرف و هللا لوسر دهع

 دهع ىلع انرحن : تلاق امُهْنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامْسأ ْنَعو)

 يفو . ةنيدملاب نحنو : ةياور يفو : (هيلع قفتُم . الكف اسرف لو هللا لوسر
 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا تيب لهأو نحن هانلكأف ًاسرف : انه ينطقرادلا ةياور

 ظ ظ ظ . ملسو

 رهاظلا نأل ؛ هيف مالكلا مّدقتو - ليخلا محل لكأ لح ىلع ليلد ثيدحلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص هنم لكأ هنإ : تلاق دقو فيك ؛ هررقو كلذ ملع قي هنأ

 ىلع ليلد هيف : ليقف ؛ انحبذ : ينطقرادلا ةياور يفو « انرحن : انه تلاقو ؟ملسو

 لبإلل رحنلا ذإ ؛ ازاجم نيظفللا دحأ نوكي نأ زوجيو : ليق ؛ دحاو حبذلاو رحنلا نأ

 عطق وه حبذلاو « اهجادوأ ىرفت ىتح ةندبلا ةبل يف ديدحلاب برضلا وهو ؛ ةصاخ

 ‹ حبذلا اهريغ يفو رحنلا لبإلا يف لصألا : نيتلا نبا لاق ؛ لبإلا ريغ يف جادوألا

 . اهرحن : ةنسلا يفو « :7٠[ ةرقبلا] (اهوحب ذف# : ةرقبلا يف نآرقلا يف ءاجو

 و ا ا ام رحن ىف ءاملعلا فلتخا دقو

 . ةيكلالا ضعبل هيف فالخلاو

 رفرف لبق الح نأ معز نم یلع رب يدل نحنو : ثيدحلا يف هلوقو
 . ةنيدملا مهلوخد لّوأ ضرف تف

۲۸۹ 



 ٠ ١5 سابع نبا ثيدح 48 ةمعطألا باتك `

 ةدئام ىلع بضلا لكأ لاق امهنع هللا يضر م با ع

 . هيلع قفتم . و
 هللا لوسر ةدئام ىلع ُبّمضلا لكأ : لاق امهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو) .
 ىكحو « ريهامجلا هيلعو « بضلا لكأ لح ىلع ليلد هيف : (هيلع قفتم . لي
 نع حصي ال هنظأ : يوونلا لاقو « هتهارك ةيفنحلا نعو « هميرحت موق نع ضايع
 . هلبق نم عامجإبو « صنلاب جوجحم وهف حص نإف ؛ دحأ

 هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ : دواد وبأ هجرخأ ا يرحتلاب نولئاقلا جتحا دقو

 وهو ‹ نويماش هلاجرو « شايع نب ليعامسإ هدانسإ يفو . بضلا نع ىهن ملسو
 نبا لوق الو« كلذب هدانسإ سيل : يباطخلا لوق متي الف ؛ نييماشلا يف يوق
 لوق الو« فنصملا هلاق امك تاقث هلاجر نإف ؛ نولوهجمو فيعض هيف : مزح
 نع هاور هنأ نم تفرع امل ؛ ةجحب سيلو شايع نب ليعامسإ هيف : يقهيبلا
 .٠ مهنع هتياور يف ةجح وهو ‹ نييماشلا

 00 اوخبط مهنأ : 2210111111 هجا او

 يف تخسم ليئارسإ ينب نم ةمأ نإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 هححصو « دمحأ هجرخأو . اهويقلأف . «هذه نوكت نأ ىشحخأف ضرألا باود

 . نيخيشلا طرش ىلع هدنسو « يواحطلاو نابح نبا

 ىلإ انه هفرص نكل < «يرحتلا ا ناك نإو يهنلا نأب : لوألا نع 55-5

 . لالح هنإف هولك» : لاق ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هنأ : : ملسم هجرخأ ام ةهاركلا (

 موقلا ضعب لاق هنأ : ملسم هاور ام درت ةياورلا هذهو« «يماعط نم سيل هنكلو

۹۰ 



 نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح _ ٠ ( ةمعطألا باتك ٤

 ظ الو هنع ىهنأ الو هلكآ ال» : بضلا يف لاق كي يبنلا نإ : سابع نبا دنع ظ

 هللا يبن ثعب اما متلق امسئب : لاقف ةياورلا هذه سابع نبا لعأ اذلو . «همرحأ

 . ملسم ىف اذك ؛ اللحم وأ  ًامرحم الإ

 نأ ةيشخ : ينعأ كلذ لَ هنم عقو هنأ لمتحي هنأب يناثلا نع بيجأو (

 جرخأ دقو ؛ لسني ال خوسمملا نأ ىلاعت هللا هملعي نأ لبق - ةخوسمم ةمأ نوكت

 ؛ ريزانخلاو ةدرقلا نع اک هللا و للا لاق دوعسم نبا ثيدح نم ئواحطلا

 ًالسن مهل لعجيف « ًاموق خس وأ ًاموق كلهي مل هللا نإ» : لاق ؟خسم امم ىهأ

 نإ : مهلوق : لاقف يبرعلا نبا هفرعي ملو ‹ ملسم يف ثيدحلا لصأ ؛ «ةبقاع الو

 رمأ هيف سيلو « لقنلا ةقيرط امإ لقعلاب فرعي ال هنإف ؛ ىوعد لسني ال خوسمملا

 . ٠ هيلع لوعي

Oناك هنوك هنإف ؛ هلكأ مرحت يضتقي ال خوسم 0 00  

 هيلع عقو امل هنم لكألا كي هرك امنإو . الصأ ر أ هل قبي ملو « همكح لاز دق ًايمدآ
 اار

 . دومث هايم نم برشلا هرك امك « هناحبس هللا طخس نم

 هنأل ؛ ؛ هيلع مهريرقتب وأ « اهئاقلإب رمأ امل همرحت ري ملول هنأ ىفخي الو : تلق

 دافتسيو . ري اس رجلا هلكأ يف مهل نذأ الو « لام ةعاضإ

 ظ . يهنلل هتهاركو « هلكأ زاوج عومجلا نم

 هللا لوسر لأس ًابيبط نأ : يشرقلا نامثع نب نمحّرلا دبع ْنَعو

 IE E اهلتق نع ىهنف ؟ءاود يف اهلج و ل

 . يئاسنلاو دواد وبأ بغار ةحّحصو ظ
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 نامثع نب نمحرلا دبع ثيدح _ ٠ ةمعطألا باتك 5

 نبا : (يشرقلا) يميتلا هللا دبع نبا وه : (نامثع نب نمحرلا دبع نعو)
 هاو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ هنإ : ليق « يباحصلا هللا ديبع نب ةحلط يخأ

 نبا عم لتقو « ةيبيدحلا موي : ليقو حتفلا موي ملسأ « ةيؤر هل تسيلو « ملسو
 غلو هللا لوسر لأس ًابيبط نأ) ردكنملا نباو هانبا هنع ىور « دحاو موي يف ريبزلا
 هجرخأ . اهلتق نع ىهنف ؟ءاود يف اهلعجي) رّصْنْخلا ةنزب : (عدفضلا نع
 ركذ : ظفلب يقهيبلاو : (يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأو < مكاحلا هححصو < دمحأ

 ىلص هللا لوسر ىهنف « هيف اهلعجي عدفضلا ركذو « ءاود كلي يبنلا دنع بيبط
 . عدافضلا لتق نع ملسو هلآو هيلع هللا

 نم جرخأو « عافضلا لتق نع يهنلا يف درو ام ىوقأ وه : يقهيبلا لاق
 شافخلا اولتقت الو ‹ حيبست اهقيقن نإف عدافضلا اولتقت ال» : رمع نبا ثيدح

 مرا يتعب بلا ىلع يطلب براي لاق سدقملا تيب برخ امل هنإف
 . حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاق

 e ‹ ميهاربإ ران ىلع ترم اهنإف عدافضلا اولتقت ال» : سنأ نعو

 . «رانلا ىلع هشرت تناكو < ءاملا م

 ؛ اهلكأ مرحت هنم ذخؤيو : اولاق . عدافضلا لتق ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 حضاوب سيلو « لالدتسالا اذه ريظن مّدقتو « اهلتق نع ىهن امل تلح ول اهنألو
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 ةريره يبأ ثيدح ١ حئابذلاو ديصلا باب ۔ ۱ ةمعطألا باتك ۔ ٤

 حئابذلاو دّيّصلا باب ١
 EET ديصتلا : يأ ؛ ردصملا ىلع قلطي : ديصلا

 اي# : ىلاعت هلوق : ىلوألا : نآرقلا نم نيتيآ يف ديصلا حابأ ىلاعت هنأ ملعاو .

 4مكحامرو مكيديأ هلانت ديصلا نم ءيشب هللا مكنولبيل اونمآ نيذلا اهيأ

 . [؛ :ةدئاملا] #نيبلكم حراوجلا نم متملع امو# : ةيناثلاو [44 : ةدئاملا]

 : ناويحلا ىفف ف ؛ لقثملاو « دّدحْملاو « حراجلا ناويحلا : ةثالث اهب داصي يتلا ةلآلاو

 الع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ١ ذختا نم :
 ام

 . «طاريق موي لك هرثجأ ْنِم ص قنا « عرز وأ ۽ دّيَّص وأ . ةيشام بلك الإ ًابلك

 . هيلع قفتم
 امي

 ص

 0 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يصر ةريره يبأ نع)

 قفَنم . «طاريق موي لك هرجأ نم صقُتنا « عرز وأ « دّيَص وأ «ةيشام بلك الإ

 ام الإ ء اهكاسمإو اهئانتقاو بالكلا ذاختا نم عنملا ىلع ليلد ثيدحلا : (هيِلَع

 4 امهريغو ا يف تاياور ظافلألا هذهب تدرو دقو ؛ ٤ ةثئالثلا نم هانثتسا

 ظ . ؟ةهاركلل وأ « يرحتلل عنملا له ءاملعلا فلتخاو

 مثإلا نأ ىنعمب ؛ اهذاختا يف ةبوقع طاريقلا ناصقن نوكيو « لوألاب ليقف

 . «ناطاريق» : ةياور ىفو « هل ذختملا رجأ نم طاريق ردق نزاوي اهذاختاب لصاحلا

 ‹ سانلا عيورت ىلإ ببستلا نم تيبلا يف اهئاقب يف ام ميرحتلا ةمكحو
 نع دعبيو « تاعاطلا لعف ىلإ برقي مهلوخد نيذلا « ةكئالملا لوخد عانتماو

 ابلك ذختا نم» :

4۳ 



 ةريره يبأ ثيدح _- ١ حئابذلاو ديصلا باب ١ ةمعطألا باتك 4

 يناوألا اهسيجنتلو « كلذ دضل ببس مهدعبو « ةيصعملا لعف

 ًامارح ناك ولف « جيردتلا ىلع باوثلا ضعب صقن ليلدب « يناثلاب ليقو
 ءيش صقن يضتقي ال ًاهيزنت هوركملا لعف نأ هيفو « ةدحاو ةرم باوثلا بهذل

 . ىنثتسملا الإ ةيعفاشلا بلكلا ءانتقا يرحت ىلإ بهذو « باوثلا نم

 هنإ : ليقف ؛ «ناطاريق» : ةياورو . «طاريق» : ةياور نيب عمجلا يف فلتخاو
  يداوبلا يف امك - هتلقو « ناطاريق صقني - ندملا يف امك  رارضإلا ةرثك رابتعاب

 وأ ءاهريغ يف يناشلاو « ةيوبنلا ةنيدملا يف ناك اذإ لوألا نأ وأ ‹ طاريق صقني

 لك رابتعاب ةياورلا يف رصتقملاف « ليللا لمع نم طاريقو «راهنلا لمع نم طاريق
 ناصقنلا له ًاضيأ اوفلتخاو « امهعومجم رابتعاب ينثملاو « راهنلاو ليللا نم دحاو
 : ةلبقعسلا نيتلا نبا لاق « ةلبقتسملا لامعألا نم وأ « يضالا لمعلا نم
 :ةفالقللا هريغ نكح

 هنا يي ل نع ا اهنم نوذألا ذختا نم نأ ىلع ليلد 5
 هنأ ىلع اوقفتاو ؛ ربلا دبع نبا هيلإ راشأ ؛ كلذ ىلإ جيتحا اذإ رودلا ظفحلا هذاختا

 . هلتقب رومأم هنأل نذإلا يف روقعلا بلكلا لخدي ال

 . هيفو « ةحلاصلا لامعألا صقني اج نايتإلا نم ريذحتلا ىلع ليلد ثيدحلا يفو .
 . هظفحو شاعملا ليصحت يف هيلإ جاتحي امل هتحابإ يف ىلاعت هللا فطلب رابخإلا

 بهذ : ضايع يضاقلا اقف اکل لدي رمثألا لطم دوا *
 : لاق ؛ ينثتسا ام الإ بالكلا لتق يف ثيدحلاب ذخألا ىلإ ءاملعلا نم ريثك
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 متاح نب يدع ثيدح 65 حئابذلاو ديصلا باب ١ ةمعطألا باتك

 خسنو ج اهئانتقا زاوج ىلإ نورخخأ بهذو < هباحصأو كلام بهذم هن

 : لاق ؛ ميهبلا دوسألا الإ اهلتق

 : ًاعيمج اهلتقب رمأو ًاعيمج اهئانتقا نع ًاماع ًايهن ناك ًالوأ يهنلا نأ يدنعو

 . ها . ىنثتسملا الإ اهعيمج يف ءانتقالا عنمو « دوسألا ادع ام لتق نع ىهن مث

 ءداوسلا ر e هنإف ؛ نيتطقنلا وذ : ميهبلا دوسألاب دارملاو

 ( > . هينيع قوف ناتفورعم ناتطقنلاو

 اذإ» : 5 هللا لا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر م نب يدع نعو
 ار ريب ~ م 0£

 اًيَح ةَتكردأف كيلع َكَسْمَأ نإف ؛ هيلع ىلاعت هللا مسا ركذاف كبلك تلّسْزَأ

 بلك كبك عَم تالجو نإو  هلُكَف ُهْنم لكأي ملو َلتق دق ٌهتكردأ نإو « ةحبذاف

 كمهسب َتْيَمَر نإو « ُهَلَمَق امهيأ يردت ال كنإف ؛ ّلكأت الف ّلمق دقو ُهرْيْغ

 لكف كمهس َرّثأ الإ هيف دجت ملف امْؤي كنع باغ نإف ؛ ىلاعت هللا مسا ركذاف

 ظفل اذهو « هيلع ّقفتم . «لكأت الف ءاملا يف اقيرغ ُهَتدَجَو نإو ؛ تئش نإ

 0 . ملسم
 تنسرأ اذإ» : هي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر متاح نب يدع نعو)

 اًيح هتكردأف كيلع كسمأ نإف ؛ هيلع ىلاعت هللا مسا ركذاف) مّلعملا : (كبلك

 ابلك كبلك عم تدجو نإو  هلكف هنم لكأي ملو لتق دق هتكردأ نإو « هحبذاف

 كمهسب تيمر نإو « ُهَّلَثَق امهيأ يردت ال كنإف ؛ لكأت الف لتق دقو هريغ

 وهو ؛ ددحلا : ينعأ ؛ ةيناثلا ديصلا ةلآ ىلإ ةراشإ اذه : (ىلاعت هللا مسا ركذاف

 : [44 : ةدئاملا] #«مكحام رو مكيديأ هلانت# : ىلاعت هلوقل ؛ فويسلاو حام رلاب هلتق
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 متاح نب يدع ثيدح ١١65 حئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك - 5

 كمهس رثأ الإ هيف دجت ملف اموی كنع باغ نإف) مهسلا يف ثيدحلا نكلو
 ظفل اذهو « هيلع قفتم.. «لكأت الف ءاملا يف ًاقيرغ هتدجو نإو ؛ تئش ئش نإ لكف

 . (ملسم

 ‹ هسفنب لسرتسا ولف ؛ هبحاص هلسرأ اذإ الإ « بلكلا ديص لحي ال هنأ : ىلوألا

 اذإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق ليلدلاو « روهمجلا دنع هديصي ام لحي مل

 . كلذك سيل لسرملا ريغ نأ طرشلا موهفمف ؛ «تلسرأ

 ؛ هبحاص هلسري مل نإو « هديص لحيف « ًاملعم هنوك ربتعملا نأ ةفئاط نعو
 ةقيقحو ؛ هل موهفم الف ؛ بلاغلا جرخم « «تلسرأ اذإ» : هلوق جرخ هنأ ىلع ءانب

 لوبق ميلعتلا : ليقو « دعقيف « رجزيو « دصقيف « ىرغي ثيحب نوكي نأ وه مّلعملا
 ام لكأ كرتيو « ودعلا دعب ال « ءادتبالا ىف رجزلا لثتمي ىتح « ءارغإلاو لاسرإلا

 : ديصلا ىلع هلاسرإ دعب امأو « لاسرإلا لبق رجزلل هلاشتما ربتعملاف « كسمأ
 . رذعتم كلذف

 : ىلاعت لاق امك ‹ لقعلاب بستكمو ىلاعت هللا نم م ماهل بيلكتلاو

 نم هوملعت نأ مكفرع ام : هللا راج لاق ؛ ٤[ : ةدئاملا] هللا مكملع امم نهنوملعت#

 ديصلا كاسمإو هئاعدب هفارصناو « هرجزب هراجزناو هبحاص لاسرإب ديصلا عابتا

 . هنم لكأي ال نو « هيلع

 هلوق نم ذوخأم اذه « «هيلع هللا مسا ركذاف» : هلوق يف : ةيناثلا ةلأسملا |

 ام ىلإ دوعي « «هيلع» ريمض نإف ؛ [؛ : ةدئالا] «هيلع هللا مسا اوركذاو# : ىلاعت
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 متاح نب يدع ثيدح ١167  حتئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك -

 نم ملغ ام ىلإ نآ تاكد کرا اذإ هيلع ا دو + تيم للعب کتا
 . «فاشكلا» هدافأ امك ؛ هلاسرإ دنع هيلع اوّمس : يأ ؛ حراوجلا

 دنع ةيمستلا طارت رتشا ىلع ليلد « «هللا مسا ركذاف تيمر نإ» : هلوق كلذكو

 : ءاملعلا فلتخاو ؛ ةيمستلا بوجو ةّنسلاو باتكلا رهاظو « ىمرلا

 ‹ لاسرإلا دنع ركاذلا ىلع ةبجاو ةيمستلا نأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذف

 تقرت اذإ هديص الو « هتحيبذ لحت الف ؛ رحنلاو حبذلا دنع ًاضيأ هيلع بجتو

 : ماعنألا] هيلع هللا مسا رك ذي مل ام اولكأت الوإ» : ىلاعت هلوقب نيلدتسم ًادمع

 يتمأ نع عفر» : ثيدحب يسانلا نع يفع دقو : اولاق . اذه ثيدحل ابو «

 يمسي نأ يسن نإف» : ظفلب سابع نبا ثيدح نم ىتأي الو ‹ «نايسنلاو أطخلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ںابلا رخآ يف يتأيسو ؛ (لكأيل مث مسيلف ٠ حب ذي نيح

 . دمحأ نع ةياورو كلامو سابع نبا مهنم ؛ ةنس اهنأ ىلإ : نورخآ بهذو

 نم ةيكذتلا حابأف : اولاق ؛ [؟ :ةدئاملا] (متيكذ ام الإ : ىلاعت هلوقب نيلدتسم

 عا اوتوأ نيذلا ماعطو# : ىلاعت هلوقلو « ةيمستلا طارتشا ريغ

 نإ هللا لوسر اي : اولاق مهن : يتألا ةشث ةشئاع ثيدحلو « نوّمسي ال مهو ؛ [ه : ةدئاملا]

 هللا لوسر لاق ؟هنم e مأ هلع هللا مسا ركذأ يردن ال محلب اننوتأي اوف

 . «اولکو متنأ هيلع اومس» : ا

 حبذ ام : هب دارملا ؛ «اولكأت الو : هلوق نأب باجيإلا ةلدأ نع اوباجأو '

 ظ «بصنلا ىلع حبذ امو . .. هب هللا ريغل لهأ امو# : ىلاعت لاق امك ؛ مانصألل

 نوملسملا عمجأ دقو « [1؟١ : ماعنألا] *قسفل هنإو# : لاق ىلاعت هنأل [* : ةدئاملا]
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 مخ نب يدع تيدا حئاب راب ظ ١ اح ب ىدع ثيدح 67 ءابذلاو ديصلا باب ١ ةمعطألا ساتك ٠ ١4

 ام ىلع اهلمح بجوف ؛ قسافب سيلف « هيلع ةيمستلا كورتم لكأ نم نأ ىلع

 ةشئاع ثيدحو ةقباسلا تايآلا نيبو هنيب ًاعمج ؛ركذ

 ا زوجي ال هنأ ىلإ : ةيرهاظلا تبهذو

 لصف م هنإف ؛ هنع هللا يضر يدع ثيدحو < ركل ةيآلا رهاظل ؛ اسان

 ثيدح نر نإ !هللا لوسر اي :اولاق مهنأ : : هيفو ؛ ةشئاع ثيدح اًمأو : اولاق

 هلعأ هنإ : رجح نبا لاق دقف « ثيدحلا . . . نامحلب نوتأي ةيلهاجلاب مهدهع

 . لسرم هنأ باوصلا : ينطقرادلا لاق ؛ لاسرإلاب ضعبلا

 حباذلا نوك يهو ؛ ةنظملا ىلع مكحلا عراشلا راد هنأل ؛ هيف ةجح ال هنأ ىلع

 ىلع ليلد هيف لب ؛ ولج هاغلأف موقلا مالسإ ةثادح لئاسلا ىلع ككش اغنإو « املسم

 . نايبلا ىلإ ةجاحلا تقو اذهو ؛ اهموزل مدع هل نيبل الإو « ةيمستلا نم دب ال هنأ

 ‹ مثإلا عفر ريدقت ىلع نوقفتم مهف « «نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» : ثيدح اًمأو

 . مهحئابذ ىلع هللا مسا نوركذي مهف « باتكلا لهأ اّمأو . هيف ليلد الو « هوحن وأ

 ك0 e ورا اونو و ا ذاك هر لصعتي

 هللا مسا اوركذا» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امكف « ملسم حباذلاو هيف

 ظ . «اولكو

 هنأ ىلع ليلد هيف « «هحبذاف ًايح هتكردأ نإف» : هلوق ىف : ةثلاغلا ةلأسملا
 هكردأ نإف ؛ قافتا كلذو اهب الإ لحي الو « ًايح هدجو اذإ هتيكذت هيلع بجي

 جرخأ وأ « هءاعمأ حرج وأ « هئيرم وأ , هموقلح عطق دق ناك نإف ؛ ةايح ةيقب هيفو

 اذإ هنإ : ةيوداهلل يدهملا لاقو « عامجإلاب : يوونلا لاق ؛ ةاكذ الب لحيف « هوشح
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 متاح نب يدع ثيدح ١555 حئابذلاو ديصلا باب ١- ةمعطألا باتك ١4

 . ةلآ ترضح ول ةيكذتلا ناكمإ : قمرلاو ؛ هتيكذت بجو قمر هيف يقب ظ

 مرح لكأ اذإ هنأ « «هلكف هنم لكأي ملو ‹ لتق دق هتكردأ نإو» : هلوق لو

 لماك ريغ هنأ ىلع ليلد هلكأف « لكأي الأ ملعملا طرش نم نأ تفرع دقو ؛ ؛ هلكأ

 هلآو هيلع هللا ىلص هلوقب كلذ ليلعت رخآلا ثيدحلا يف درو دقو « ميلعتلا

 هلوق نم دافتسم وهو , «هسفن ىلع كسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ ينإف» : ملسو

 هبحاص ىلع ا هنإف ؛ Nl نا ا اغ اولكف# : ىلاعت

 1 00 ا 0 0 . هنم لكأي الأب

 تلسرأ اذإ» : امهنع هلل يضر سابع نبا ثيدح نم دمحأ جرخأ دقو
 ملو ‹ هتلسرأ اذإو « هسفن ىلع كسمأ امَّنِإف ؛ لكأت الف« ديصلا لكأف بلكلا

 . ءاملعلا رثكأ بهذ اذه ىلإو < «هبحاص ىلع كسمأ امّنإَف ؛ لكف لكأي

 بهذم وهو « هّلح ةباحصلا نم ةعامجو هنع هللا يضر يلع نع يورو

 . يذلا ةبلعت ا ثيدح ىف ملسو هلآ ىلعو نزع اا ىلع هلوقل كلام

 ةبلكم ابالك ىل نإ !هللا لوسر اي : لاق هنأ ؛ نسح دانسإب دواد وبأ هجرخأ

 تإو» : لاق ؟لكأ نإو : لاق « «كيلع نكسمأ ا لك» : لاق ؟اهديص ىف ينتفأف

 . «(هفصن الإ هنم كردت مل نإو « هلك» : ناملس ثيدح قرا «لكأ

 جرخف ؛ لكألا داتعا دق بلك يف كلذ نأ ىلع يدع ثيدح لمحيف : ليق

 نايبل ةبلغت بأ ثيداحو < هيزنتلا ةهارك ىلع لومحم هنإ : ليقو < ميلعتلا نع

 هل ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص راتخاف رسوم يدع ناك دقو « لحلا لصأ

 . لحلا لصأب هاتفأف ًارسعم ةبلعث وبأ ناكو « ىلوألا
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 متاح نب يدع ثيدح ١767 حئابذلاو ديصلا باب ١ ةمعطألا باتك ٠ ١4

 عجريف . اهفعض ىفخي ال ةبوجألا هذهو . اضراعت دق ناثيدحلا : نولّوألا لاقو

 ‹« ةيآلاب ناو «نيحيحصلا» ىف جرخم هنأل حجرأ يدع ثيدحو « حيجرتلا ىلإ

 ىلإ . . . هريغ ابلك كبلك عم تدجو نإو» : ثيدحلا ىف ولج لاق امك ؛ رظحلا

 ‹ لسرملا ريغ رخآ بلك هيف رثؤملا نأ لامتحال هنع ىهن هنإف ؛ «لكأت الف : هلوق

 . رظحلا ةبنجل ًاحيجرت هكرتيف

 ‹ «تثش نإ لكف ‹ كمهس رثأ الإ هيف دجت ملف موي كنع باغ نإف» : هلوقو

 يذلا يف ةبلعث يبأ ثيدح نم هريغو ملسم ىورف « اذه ىف ثيداحألا تفلتخا

 ‹ «نتني مل ام لك» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ ثالث دعب هديص كردي

 تيمر اذإ» : م هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ : هثيدح نم ًاضيأ ملسم یورو

 . «تبي مل ام لكف ‹ هعرصم كنع باغف كمهسب

 رثأ هب دجو مث « هعرصم باغ اذإ : كلام لاقف ؛ ءاملعلا فلتخا اهفالتخالو

 ليلعتلاو ءرخأ لاوقأ هيفو « هرك تاب اذإف ؛ تبي مل ام « هلكأي هنإف ؛ بلكلا نم

 كرتو « هب دييقتلا ىلع تاقوألا ركذ لمحيو « صنلا وه تبي مل امو « نتني مل امب

 ٠ .رظحلا ةبنج حيجرتو طايتحالل لكألا

 رثأ هب دجو نإو « هرهاظ < «لكأت الف ءاملا ىف اقيرغ هتدجو نإو» : هلوقو

 . قرغلاب الإ تام ام هنأ زوجي هنأل مهسلا

 نم ملعي اميف فلتخاو ؛ بلكلا ديص يف صن ثيدحلا : ةعبارلا ةلأسملا

 . امهريغو نيهاشلاو يزابلاك رويطلا ¿ نمو ‹ رمنلاو دهفلاك هريغ
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 متاح نب يدع ثيدح ١ ١5605 حئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك ١4

 . رونسلا ىتح « ميلعتلا لبق ام لك ديص لحي هنأ ىلإ هباحصأو كلام بهذف

 ا وبلا  دهاجم مهنم  ةعامج لاقو

 ظ . هتاكذ كاردإ طرتشيف « بلكلا

 هنأ ىلع ءانب ؛ يناثلل ليلد [4 : ةدئالا] #نيبلكم حراوجلا نم# : ىلاعت هلوقو

 هنأ لمتحي هنكلو « حراوجلا نم هريغ لمشي الف ؛ ماللا نوكسب  بلكلا نم

 ؛ ةيرضتلا وهو ؛ بيلكتلا ىنعمب ردصم وهو ؛ ماللا حتفب - بلكلا نم قتشم

 . ماع وهو ؛ اهلهأ ىلع بساوكلا : انه حراوجلاب دارملاو ؛ اهلك حراوجلا لمشيف
 بلكلاو ءريطلاو مئاهبلا عابس نم بساوكلا : حراوجلا : «فاشكلا» يف لاق

 . نيهاشلاو رقصلاو يزابلاو . باقعلاو رمنلاو دهفلاو

 اع كلذل اهضئارو اهبحاصل ديصلاب اهيرضمو حراوجلا ملعم : بلكملاب دارملاو

 بيدأتلا نأل ؛ بلكلا نم هقاقتشاو . فيقثتلاو بيدأتلا قرطو ليحلا نم ملع

 عبسلا نأل وأ« هسنج ىف هترشكل هنم هل قت قتشاف بالكلا يف نوكي اهرشكأ

 هلكأف ««كبالك نم ًابلك هيلع طلس مهللا» : قلي هلوق هنمو « بلك ىمسي
 EEE لاقي ء ةوارضلا ىنعمب وه يذلا بلكلا نم وأ ؛دسألا

 .ها. ارا

 ريدقت ىلع حراوجلا نم هريغو بلكلل ةيآلا لومش ىلع همالك لدف
 . امهريغو رويطلاو الكلاب ديصت سرعلاو تلزن ةيآلا نأ كش الو ‹ نيقاقتشالا

 ديص نع كي هللا لوسر تلأس : متاح نب يدع ثيدح نم يذمرتلا جرحخأ دقو

 انحضوأ دق نكلو « دلاجمب فعض دقو « «لكف كيلع كسمأ ام» : لاقف ؟يزابلا .
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 يدع ثيدح _ ٣ حئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك | ١4

 . هاور اب لمعي هنأ «راهنلا ءوض يشاوح» يف

 ذلك هللا لوسر تلأس : لاق هنع هللا يضر يدع نعو 116

 هنإف ؛ لتقف هضرعب تبَصأ اذإو « لكف هدَحب ؛ تبصأ اذإ» :لاقف سو

 . يراخُبلا اور . «لكأت الف ٠ ذيقو

 ل هللا لوسر تلأس : لاق هنع هللا يضر يدع نعو)

 : لاقف) هريسفت ىتأي « ةمجعم هرخآ ةلمهملا نوكسو ميملا رسكب : (؟ضارعملا

 واولا حتفب : (ذيقو هنإف ؛ لتقف هضّرَعِب تبصأ اذإو < لكف هدحب تبصأ اذإ»

 هاور . «لكأت الف) هنايب يتأي . ميظع ةنزب ةمجعم لاذو ةيتحت ةانثمف فاقلابو

 ظ ظ . (يراخبلا

 هنإ : نيتلا نبا هلاق ام اهبرقأ لعل ؛ لاوقأ ىلع ضارعملا ريسفت يف فلتخا

 امو « لكؤي يكذ وهف هدحب باصأ امف « دئاصلا هب يمري ديدح هفرط يف اصع
 ال اه وأ رجح وأ اصعب لتق ام + ةوقوملاو« ةوقوم أ ؛ديقو وهف ةضرخب ناضأ

 . هتبرض : هتذقو نم ؛ تومت ىتح « ةبشخب ةبورضملا : ةذوقوملاو « هيف دح

 هللا ىلص هنإف ؛ ددحلا ىهو ؛ دايطصالا تالآ نم ةلآ ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو
 اذإو , ددحم هنإف ؛ لكأ ضارعملا دحب باصأ اذإ هنأ هربخأ ملسو هلآو هيلع

 . لكأي الف رع باصأ

 وبأو يعفاشلاو كلام بهذ اذه ىلإو . لقثملا ديص لحي ال هنأ ينل هيف

 نكح



 ةشئاعو ةبلعث يبأ اثيدح ١٠٠٠و ١154 محئابذلاو ديصلا باب ١ 2 ةمعطألا نا

 ديص رحب هنأ ىلإ ماشلا ٠ ءايلع نم امهريشو لوحكمو يعازوألا بهذو
 . اقلطم ضارعملا ظ

 ةضراعمو 2 شب احب اد اذه يف لوصألا ت ا فالخلا ببسو

 باتکلاب مرحم ذيقولا نأ بابلا اذه يف لوصألا نم نأ كلذو « اهل رثألا

 ضارعملا هلتق ام نأ ىأر نمف ؛ ديصلا ةاكذ رقعلا نأ هلوصأ نمو « عامجإلاو

 ربتعم ريغ ذقولا نأو ‹ ديصلاب ًاصتخم أرقع هآر نمو « قالطإلا ىلع هعنم « ذيقو

 « قزخي مل امو « كلذ نم قزخ ام نيب قرف نمو « قالطإلا ىلع هعنمي مل « هيف
 . باوصلا وهو ؛ اذه يدع ثيدح ىلإ رظن

 بورضملا ذيقولا نأل كلذو ؛ ذيقولاك : يأ ؛ « ذيقو هنإف» : هلوقو اذه

 ٠ . لح ريغب لتقلا يهو ةلعلا يف هكراش دق اذهو « دح نود نم اصعلاب
 : يبنلا نع هنع هللا يضر ةبلغث يبأ نعو 4

 . ملسُم ةجرخأ . «نتنُي مل ام هلكف ٠ : هّتكردأف كع باَعف كمهسب

 كبس تونز اف لاق ق يو يللا نع هيلع نو عر

 ا

 تيَمَر اذإ» : لاق 2
 لامر

 لو تيدا زي ا 58 ا

 راص وأ « لكألا رضي ام ىلع لمحيو : ليق ؛ محللا نم نتنأ ام لكأ مرحت ىلع

 ( . ةنتنملا ةمعطألا رئاس هيلع ساقيو « هيزنتلا ىلع لمحي وأ « اثبختسم

 مق نإ: لك يبنلل اولاق امت و نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو 0

 هيلع هللا اوُمس» : لاقف ؟ال ْمأ هيلع هللا مسا ٌركذأ يردنال ١ محللاب اننوتأي

۳۳ 



 ةشئاع ثيدح _ ١ حئابذلاو ديصلا باب ١ ةمعطألا باتك - 5

 . يراَخُبلا ٌهاور . «هولكو متنأ

 اننوتأي اموق نإ : قلك ئبنلل اولاق ًاموق نأ : اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 00 : لاقف ؟ال مأ) هتاكذ دنع : يأ : (هيلع هللا مسا ركُذأ يردنال ؛ محللاب

 .. (يراخبلا هاور . «وّلكو متنأ هيلع هللا

 يف انه  يهو ؛ ةيلهاجلاب مهدهع ثيدح ًاموق نإ : ةياور يف نأ مدقت

 ةياور يفو . ا ا اوناكو : تلاق : ظفلب « ثيدحلا مامت نم يراخبلا

 . مالسإلا لوأ يف كلذو : ةدايز كلام

 دقو اميس « تفرع ام ىلع اندنع ةلعب سيلو « لاسرإلاب لعأ دق ثيدحلاو ٠
 الو ‹ ةيمستلا بوجو مدعب لاق نم ةلدأ نم ثيدحلا نأ مدقتو « يراخبلا هلصو

 . كلذ متي

 قاوسأ ىلإ بلجي اميف ةيمستلا اوملعي نأ مزلي ال هنأ ىلع ليلد وه اغنإو

 لاق ؛ ةيمستلا اوفرع دق مهنأل ؛ نيملسملا نم بارعألا هحبذ ام اذكو « نيملسملا

 نيبتي نأ الإ ريحا الإ ءيش لك يف هب نظي ال ملسملا نأل :ٌربلا دبع نبا

 بولسألا نم خلإ «.. . اومسف» : هلوقب مهنع باوجلا نوكيو « كلذ فالخ -

 نأ متنأ مكمهي يذلا : لوقي هنأك ؛ بقرتي ام ريغب لئاسلا باوج وهو « ميكحلا

 الإ ‹ ةيمستلا بوجو نم هانمدق ام ررقي اذهو « هنم اولكأتو هيلع هللا مسا اوركذت

 ا . ةمالسلا ىلع نيملسملا رومأ لمحن نأ
 .«مسي مل مأ ىمس ؛ هللا مسا ىلع حبذي نمؤملا» : ثيدح نم.رهتشا ام امأو

5 



 لفغم نب هللا دبع ثيدح ۱ حئابذلاو ديصلا باب-١ : ةمعطألا باتك 85

 ىلع عمجم هنإ : يوونلا لاق دقف ؛ حيحص هنإ : «ءايحإلا» يف يلازغلا لاق نإو

 سالي واو

 قي ىبنلا نع ىسودسلا تلصلا نع «ليسارملا» ىف دواد وبأ هجرخأ ام اذكو .

 ناک و: لسرم قا نک يل یا اللا سا رك لاس الا ةسيبقع لاق

 سيل هنإ : مدقت اميف انلوقو « ليسارملا لبقي مل نم دنع ةلع لاسرإلاف ؛ ةقث تلصلا

 . ًالسرم ىرخأ ةهج نم ءاج مث « ًالوصوم ًاثيدح هب اولعأ اذإ ديرن « ةلع لاسرإلا

 وك هللا لوسر ذأ : هنع هللا يضر ينزملا لَم نب هللا دبع نعو

 ٌرسكت اهنكلو اودع أكنت الو , ًاديص ”ديصت ال اهّنإ» : لاقو ف دخلا نع ىهن

 . ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . «نيعلا ًاقفتو “سلا

 ىهن كِل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ينزُلا لفغم نب هللا دبع نعو)

 : (اهنإ» : لاقو) ءافف ةمجعملا لاذلا فوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب : (فذخلا نع

 يهو ؛ هب فوذحا ىلإ ًارظن ؛ رك ھوتا مجرما عم ريمسملا ثدإ

 هرخآ يف ةزمهو ةعراضملا فرح حتفب : (أكنت الو ءاديص ديصت ال) ةاصحلا
 . (ملسمل ظفللاو « هيلع قفتم . «نيعلا ًاقفتو ّنسلا رسكت اهنكلو « ًاودع)

 هيعبصأ نيب اهلعجي ؛ امهوحن وأ « ةاون وأ « ةصحب ناسنإلا ىمر : فذخلا

 فالخلا ديصلا نم فذخلاب لتقي ام يرحت يفو « ماهبإلاو ةبابسلا وأ « نيتبايسلا

 ىهن ثيدحلاو « ّدحب ال اهلقثب لتقت ةاصحلا نأل ؛ لقثملا ديص ىف ىضم يذلا

 ام لك هب قحليو « ةروكذملا ةدسفملا هنم فاخيو « هيف ةدئاف ال هنأل ؛ فذخلا نع

 . ةلسفم هيف



 .سابع نبا ثيدح ۷ حئابذلاو ديصلا باب ١ . ةمعطألا باتك ٤-

  قذانبلاب يمرلا ناك اذإ هنإ : يوونلا لاقف « ةقدنبلاب لتقي اميف فلتحاو
 كاد رجب هلق« لف مدع هيف بلاغلا ناكر ديلا هج وه ا ىذا
 . قدانبلاب رابكلا رويطلا يمرك « هاكذو دئاصلا هكردأ اذإ

 'ةلوتقملا : لوقي ناك هنأ يقهيبلا هنع هجرخأ ام وهو ءرمع نبا رثأ امأو

 ال يذلا يف يوونلا مالكو « ةقدنبلاب ةلوتقملا يف و اذهف « ةذوقوملا كلت ةقدنبلاب

 ال هنأ فلسلا ف أ مالك و؛اهيكذي. ىتح 5 ىلا رلا ىلع اهسبحي اغإو ‹ اهلتقي

 ظ . لقثملاب لتق هنأل كلذو ؛ ةقدنبلاب لتق ام لكؤي

 دقو « جرخيف صاصرلاب يمرت اهنإف « نآلا ةفورعملا قدانبلا اّمأو : تلق
 . هتلتق ام لح رهاظلاف « همدصب ال هدحب لتقيف ليملاك دورابلا ران هتريص

 الك يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ۷

 ( . ملن هار «ًاضرغ حولا هيف ًائيش

 ايش اواذختت ال» : لاق غلي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 يف وه ‹ ةمجعم داضف ءارلا حتفو ةمجعملا نيغلا حتفب : («اضرغ حوُرلا هيف
 . (ملسم هاور) اهكاردإ ىرحتي ةياغ لكل ًامسا لعج مث « هيلإ ىمري فدهلا لصألا

 هنأل ؛ عرحتلل يهنلاو « هيلإ ىمري ًافده ناويحلا لعج نع ىهن ثيدحلا

 اب ل ء «اذه لعف نم هللا نعل» : ثيدح ةّوق هديؤيو « هلصأ

 ( ظ 0004 هنومري مهو

 هتاكذل ًاتيوفتو  هتيلامل ًاعييضتو « ناويحلل ًاماليإ هيف نأ يهنلا ةمكح هجوو

 اوذختت الو : لاق

۳۰٦ 



 كلام نب بعك ثيدح ١158  حئابذلاو ديصلا باب - ٠ ١ ةمعطألا باتك 1

 . ىكذم ريغ ناك نإ هتعفنملو « ىكذي ام ناك نإ

 رجحب ةاش تحبذ ةأرما ّنَأ» : هنع هللا يضر كلام نب بُعك نعو -

 000. يراخُبلا هاور . «اهلكأب َرَمَأَف كلذ نع لك يبنلا لئن

 فروخ ا تحبذ ٌةأرما نأ هنع هللا يضر كلام نب بك نعو)

 ةحص ىلع ليلد ثيدحلا : (يراخبلا هاور . «اهلكأب َرَمَأَ كلذ نع هيي

 . هل هجو الو « هرکی هنأ ذاش فالخ هيفو « ريهامجلا لوق وهو ؛ ةأرملا ةيكذت

 يف ءاج هنأل ؛ جادوألا ىرف اذإ داحلا رجحلاب ةيكذتلا ةحص ىلع ليلدو

 . دحلا هيف نوكي رسک اذإ رجحلاو « هب تحبذو 6 ترسك اهنأ : ةياور

 نب قاحسإ هيف فلاخو « كلاملا نذإ ريغب حبذ ام لكأ حصي ا ىلع ليلدو

 ام ءافكإب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هرمأب اوجتحاو « مهريغو رهاظلا لهأو هيوهار
 . ناخيشلا هجرخأ امك ؛ ةفيلح لا يذب ةمسقلا لبق منغملا نم حبذ ام رودق ىف

 نإف . منغملا ىلإ درو عمج ؛ قابف محللا اًمأو « قرملا ةقارإب رم مأ امنإ هنأب بيجأو

 YE ۴ لقني ملو : انلق « هيلإ هدرو هعمج لقني مل : ليق
 ظ . ةيعرشلا دعاوقلل ةقفاوم انركذ امب هليوأت

 دس دا قرملاو . باوجلا فلكت ىفخي ال تلق

 . لاملا ةعاضإ نم هنإف

 8-55 نذإ ريغب تحبذ ذ اهنإف ؛ قراسألا ةا س لالدتسالا امأو

 ريع لالدتسا هنإف E أمك « ىراسألا ىلع اهب قدصتلاب الج رمأف

۹۷ 



 كلام نب بعك ثيدح ١١68  حئابذلاو ديصلا باب ٠ ١ ةمعطألا باتك ١5

 ؛ اهلكأ نيملسملا نم دحأل حابأ الو « اهلكأ لحتسي مل قلي هنأل كلذو ؛ حيحص

 . ةتيملل نيلحتسملا رافكلا معطت نأ رمأ لب

 لوسر عم انجرخ : لاق «راصنألا نم لجر ثيدح نم دواد وبأ جرخأ دقو

 ؛ اهوبهتناف ًامنغ اوباصأف « دهجو ةديدش ةعاجم سانلا باصأف رفس يف غي هللا

 لعج مث « انرودق أفكأف هسرف ىلع هدي هللا لوسر ءاج ذإ « ىلغتل انرودق نإف

 . «ةتيملا نم لحأب تسيل ةبهنلا نإ» : لاقو « بارتلاب محللا لمري

 هيفو « مارح هنأب حيرصتلا هيفو « ناخيشلا هجرخأ يذلا ثيدحلا لثم اذهف

 . رهاظلا لهأ مالك ةوق تفرعف ؛ ةتيم هنأل محللا فالتإ

 ام لكأب رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأو باتكلا ثيدح امأو
 حبذ ام لحب نولوقي ال مهنأل ؛ رهاظلا لهأ ىلع دري ال هنإف « هكلام نذإ ريغب حبذ

 . هوحن وأ ء« تومي نأ ةفاخم ؛ هكلام نذإ ريغب

 هل لديو « نيملسملا ىلع مّرحم وه امم رافكلا نيكمت زوجي هنأ ىلع ليلد هيفو
 ظ اهب ثعبف ؛ ريرحلا نم ةلحلا سبل نع رمع ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ

 . هريغو يراخبلا يف امك « ةكم ىلإ كرشملا هيخأل رمع

 اميف نيمألا ريجألا قيدصت ىلع ثيدحلا لديو : «حتفلا» يف فنصملا لاق

 ةمأ ةأرملا تناك اهنأ ثيدحلا يف نأل ؛ ةنايخلا ليلد هيلع نيبتي ىتح « هيلع نقؤأ

 . اهتحبذف توهمت نأ ةاشلا ىلع تيشخف ؛ كلام نب بعك وهو « اهديس منغل ةيعار

 . كلاملا نذإ ريغب ةحلصمل عدوملا فرصت زاوج هنم ذخؤيو

۳۰۸ 



 جيدخ نب عفار ثيدح ١504  حئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك 4

 هناا : لاق 8 يبنلا نع هنع هللا يضر جيدخ نب عفار نعو - 5

 a لکف < . هيلع هللا مسا ركذو ملا

 ع «ةشبحلا ىدُمَف ُرْفَظلا

 يد نعم سير اد مقالا ذل وسو يش عقوق

 ميلا مضب 0 يي بوم ‹ لكف

 يهو ؛ ميلا جب بح ةروصقم فلأف ةلمهملا لادلا حتفو اهحتفبو

 . (هيلع قفتم . «ةشبحلا) نيكسلا : يأ ؛ ةرفشلا

 هنأ ملعاو . مدلا يرجيو عطقي ام ةاكذلا يف طرتشي هنأب ةحيرص ةلالد هيف

 يرفي یتح « ةندبلا ةبل يف ديدحلاب برضلا وهو <« لبإلل رحنلاب ةاكذلا نوكت

 حبذلاو ‹ ردصلا نم ةدالقلا حصوم ا ةدحوملا ديدشتو ماللا حتفب ةبللاو 3 اهجادوأ

 ؛ موقلحلاب ناطيحم ناقرع امهو , نيجدولا : يأ ؛ جادوألا عطق وهو « اهادع ام

 . ًاجادوأ ةعبرألا تيمسف ءيرملاو موقلحلا ىلع بيلغت « جادوألا : مهلوقف

 نعو « ءيرملاو جادوألا عطق يفكي : يعفاشلا لاقو « بناج يأ نم ةثالث عطق

 هلوقل نيجدولاو موقلحلا عطق طرتشي كلام نعو « نيجدولا عطق ئزجي يروثلا
 عطقب نوكي كلذو هؤارجإ هراهنإو  «مدلا رهنأ ام» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

۳۹ 



 جيدخ نب عفار ثيدح ١١64  حئابذلاو ديصلا باب ٠ ١ ةمعطألا باتك ٠ ١5

 ام مدلا نم هب سيلو « ماعطلا ىرجم وهف ءيرملا اّمأو « مدلا ىرجم اهنأل جادوألا

 ظ ٤ هراهنإ هب لصحي

 نيكسلاو فيسلا لخديف « ددحم لكب حبذلا ئزجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ٠ . ةددحملا ءايشألا رئاسو ساحنلاو فزخلاو بصقلاو جاجزلاو ةبشخلاو رجحلاو

 ولو « لصتم وأ « لصفنم « هريغ وأ « يمدآ نم ًاقلطم رفظلاو نسلا نع ٠ يهنلاو
 ‹ «مظعف نسلا امأ» : هلوقب ثيدحلا يف يهنلا هجو هيي نيب دقو« ًاددحم ناك

 نع يهنلا ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنم قبس دق هنأكو « ًامظع هنوك ةلعلاف

 ظ . مظعلاب حبذلا

 ءاعط نم وهو هب سجتي هنأ فلا نذل نع يمنا هجو يوونلا للع دقو

 ظ . ٠ مظعلاب رامجتسالاك نوكيف ؛ نجلا

 مهو : يأ ؛ ةشبحلا ىدم هنوكب رفظلاب حبذلا نع يهنلا ثيدحلا يف للعو

 ‹ اضيأ نيكسلاب حبذت ةشبحلا نأب هيلع دروأو « مهب هبشتلا نع متيهن دقو «رافك

 ريغ وهو « لصألا وه نيكسلاب حبذلا نأب : بيجأو « هبشتلا كلذ نم عنملا مزليف
 ا يتيم

 الو« ناويحلل بيذعتلا نم هيف ال عنم اغإ هنأب كلذ حالصلا نبا للعو .

 ةياور يقهيبلل «ةفرعملا» يفو « حبذلا ةفص ىلع سيل يذلا قنخلا الإ هب لصحي

 يف لخدي يذلا عونلا ىلع ثيدحلا اذه يف رفظلا لمح هنأ يعفاشلا نع

 ٠ ٠ ٠ قنخلا ىنعم يف نوكيف ؛ يرفي ال وهو « ةشبحلا دالب نم وهو « بيطلا
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 سوأ نب دادشو رباج اثيدح ١551١91١56٠١ حئابذلاو ديصلا باب ۔ ١ ةمعطألا باتك - 5

 ` روجي هنأ هيبحاصو ةفينح يبأ نعو « روهمجلا بهذ ركذ ام حبذلا مرح ىلإو 00

 نب ىدع كيد نم دواد وبا هجرخأ ام اوجتحاو « نيلصفمملا رفظلاو نسلاب

 . جيدخ نب عفار ثيدح هصصخ ماع هنأ باوجلاو « «تئش امب مدلا رفأ» : : متاح

 ٢ -_ هللا لوسر ىهن : لاق هنع هللا يضر هللا ديف نيرا نعو 3

 . . ملم اور . ًارْبص باودلا نم ءيش لت

 لقي نأ لو هللا لوسر ىهن : لاق ُهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 0 . (ملسُم هور ًارْبص باودلا نم ءيش

 . ىمري مث «ًايح هكاسمإ وهو ؛ ًاربص ناويح يأ لتق مرحت ىلع ليلد وهو
 الو« برح الو « ةكرعم ريغ يف نييمدآلا نم لتق نم كلذكو « تومي ىتح
 سالا : ربصلاو ؛ ًاربص لوتقم هنإف ؛ أطح

 : : لو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سوأ نب دالش نعو ۱

 هاو  ةلثقلا اونسحأف ممل ق اذإف ؛ ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هلا
 . ملسُم هاور . ةتحيبذ ريو « ةََرفش مكدحأ ٌدحُبَلو « ةحبذلا اونسحأف

 نيلادو تلا نشل دادش : (هنع هللا يضر سوأ نب دادش نعو)

 نبا وهو « يراصنألا يراجنلا تباث نب سوأ نب ةادش ىلعي وبأ : وه < ‹ نيتلمهم

 يف هدادعو « سدقملا تيب لزن « ًاردب هدوهش حصي مل« تباث نب ناسح يخأ

 نب ةدابع لاق « كلذ ريغ : ليقو , نيسمخو نامث ةنس هب تام « ماشلا لهأ

 ٠ هللا لوسر لاق : لاق) ملحلاو ملعلا يتوأ نمم دادش ناك : ءادردلا وبأو تماصلا 0
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 7 حئابذلاو ديصلا باب ١ ظ لالا اع

 : (ةلتقلا اون ونسخأف متلتق اذإف ؛ ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ: اک

 ةلتقلا ةنزب : (ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو) يعون ردصم « فاقلا رسكب

 .٠ (ملسم هاور . «هتحيبذ حريلو , هترفش مك دحأ دحيلو)

 لدعلاب رمأي هللا نإ : ىلاعت لاق امك ؛ ةبجوأ : يأ ؛ «ناسحإلا بتك» : هلوق

 ًاعرش نسحلا لوانتيف « ‹ حيبقلا دض نسحلا لعف وهو « [40 : لحنلا] «ناسحإلاو

 ناسحإلا وهو «ناسحإلا رابتعا نع ءىش دعبأ وه ام هنم ركذو « افرع نسحلاو

 ةلثملا يفن ىلع لدو « هريغو ٌدح ىف هريغو يمدآ نم ناويح يأل « لتقلا ىف

 اودتعاف مكيلع ىدتعا نيم هلت نص صختم هنأ لمعي هنأ الإ فاك

 . كلذ يف مالكلا مدقت دقو « [154 : ةرقبلا] #مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 نم ؛ ةعراضملا فرح مضب ؛ «دحيلو» : هلوقب اهناسحإ ةيفيك ضعب نابأو

 امو « ةميظعلا نيكسلا :  ةمجعملا حتفب  ةرفشلاو « اهدح نسحأ : نيكسلا دحأ

 نم : يأ ؛ ةعراضملا فرح مضب « «حريلو» : هلوقو  ددحو ديدحلا نم مظع

 . ةعينصلا نسحو اهرارمإ ليجعتو نيكسلا دادحإب نوكيو ؛ ةحارإلا

 : غل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو

 . ناّبح نبا هححصو « ُدمْحَأ هور . «هّمَأ ٌةاكذ نينجلا ةاكذ»

 ةاكذ» : فلكي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)
 . (نابح نبا هححصو < دمحأ هأور . «همأ ةاكذ نيدجلا

 : قحلا دبع لاق هنأ الإ « ينطقرادلاو دواد ىبأو يذمرتلا دنع قرط هل ثيدحلا

 ىلإ لامتحا قرطتي ال حيحص هنإ : ىنيوجلا لاقو , اهلك هديناسأب جتحي ال هنإ
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 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ١177 حئابذلاو ديصلا باب ١ ةمعطألا باتك 5

 لمعي هقرط عومجم هنأ باوصلاو « يلازغلا هعباتو « هدنس ىلإ فعض الو « هنتم

 . ديعلا قيقد نباو نابح نبا هححص دقو « هب
 ‹ يذمرتلا هلاق ؛ ةريره ىبأو ةمامأ ىبأو ءادردلا ىبأو رباج نع بابلا ىفو

 ۰ هن .لمحلا نيوز اه: ا غار

 وهف , اهتاكذ دعب ًاتيم همأ نطب نم جرح اذإ نينجلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 نبا لاق ىتح « ةعامجو يعفاشلا بهذ اذه ىلإو « همأ ةاكذب ىكذم لالح

 الإ لكؤي ال نينجلا نأ : ءاملعلا نم الو « ةباحصلا نم دحأ نع وري مل: رذنملا

 ثيدحلا ةحارصل كلذو « ةفينح يبأ نع ىوري ام الإ« هيف ةاكذلا فانئتساب

 ؛ ةيببس ءابلاف « يقهيبلا هجرخأ . «همأ ةاك ذب نينجلا ةاكذ» : ظفل يفف « هيف

 اضيأ يقهيبلا دنع ام قفاويلا ةيفرظ وأ « همأ ةاكذ ببسب تلصح هتاكذ نإ : يأ

 . (همأ ةاكذ يف نينجلا ةاكذ»

 نع كلام نع ماصع نب دمحأ هاور امل« رعشأ دق نوكي نأ كلام طرتشاو

 لاق هنكل  «همأ ةاكذ هتاك ذف نينجلا رعشأ اذإ» : ًاعوفرم رمع نبا نع عفان
 ىلع فوقوم «أطوملا» يف وهو ؛ دفق j - نب دمحأ هب درفت : بيطخلا

 . حصأ ريو رفع نبا

 هللا 7 هللا لوسر لاق : لاق ىليل يبأ نبا نع كرابملا نبا هاور ا ضروعو '

 هيفو « «رعشي مل وأ « رعشأ ؛ همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» : ملسو لاو هيلع ىلاعت

 رمع نبا ثيدح نم ىقهيبلا جرخأ هنكلو « ىليل يبأ نبا ظفح ءوسل ؛ فعض

 ةاكذ نينجلا ةاكذ» : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نع
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 سابع نبا ثيدح _ ۴۳ حئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك - 5

 . ىقهيبلا لاق « ًاعوفرم رمع نبا نع هجوأ نع يور ¢ (رعشي مل وأ ¢ رعشأ 0 همأ

 . هانعم يف امو « بابلا ثيدح قالطإ ىلإ عجريو « ناحرطيف اضراعتو ..

 ةتيم هنإف « ةاكذملا نم ًاتيم جرخ اذإ نينجلا نأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذو .

 هيلإو « تام مث « ايح جرخ ول اذكو « [* :ةدئاملا] 4ةتيملا مكيلع تمرح# مومعل

 وهف ايح جرخ اذإ نيئجلا ةاكذ هانعم نأب ثيدحلا نع اوباجأو « مزح نبا بهذ

 ؛ ةدافإلا نع ثيدحلل ءاغلإ هنأ ىفحي الو : تلق ة . (رحبلا» يف هلاق ؛ ؛ همأ ةاکد

 ةياورو فيك ¢ هريعو ںج نم ةدحاو ةاكذ ماعن ألا نم يحلا ةاكذ نأ مولعم هنإف

 يفو 3 همأ ةاکد ةياورل ة ةرسفم يهف ¢ «همأ ةاكذ يف ةاكذ» : ظفار يقهيبلا

 . همأ ةاكذب ىرخأ

 ل 4

 نب ديزي نب دَّمَحُم هدانسإ يفو « فعض هظفح يف وار هيو ؛ ينطقرا دلا

 ىلإ حيحص ٍدانسإب قازّرلا دبع ةجرخأو . ظفحلا فيعض قو ددص وهو ؛ نانس

 : ظفلب «هليسارم» يف دواد يبأ دنع دهاش هلو « هيلع اقوقوم سابع نبا

 . نوقثوم هلاجرو . رك ذي مل مأ هيلع للا مسا َركذ ؛ لالح مسا ةحيبذ»

 هيفكي ملسملا» : لاق للي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو) '

 : هيف لاق سابع نبا نع يقهيبلا ثيدح هرسف دقو « ملسملل ريمضلا : (ةّمس

 ‹ مسيلف حبذي نيح يمسي نأ يسن نإف) (هللا ءامسأ نم مسا هيف ملسملا نإف»
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 سابع نبا ثيدح ۳ حئابذلاو ديصلا باب - ١ ةمعطألا باتك ٤

 هلوقب هنيب : (فعض هظفح يف وار هيفو « ينطقرادلا هجرخأ . «لكأيل مث

 « ظفحلا فيعض قودص وهو « نانس نب ديزي نب دمحم هدانسإ يفو)
 دهاش هلو « هيلع افوقوم سابع نيا ىلإ حيحص دانسإب قازرلا دبع يهاب
 هللا مساركذ؛ ا ةحيبذ) : ظفلب «هلیسارم» يف دواد يبأ دنع

 . (نوقثوم هلاجرو . «ركذي مل مأ اهيلع

 ةلادلا ثيداحألا نم فلس ام مواقت ال اهنكلو حيحص لسرم بابلا يفو
 ءًاقلطم ةيمستلا بوجو دضع يف تفت اهنأ الإ « اقلطم ةيمستلا بوجو ىلع
 . ٠ عّروتلا باب نم هيلع مسي مل ام لكأ كرت لعجو
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 كلام نب سنأ ثيدح _ 45 يحاضألا باب ۲ ةمعطألا باتك 5

 يحاضألا باب - ۲

 ةزمهلا فذح زوجيو « اهرسك زوجيو ةزمهلا مضب ؛ ةيحضأ عمج : يحاضألا

 ق حا سم ارو

 . ىحضألا موي : مويلا

afيحضي ناك لك يبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع  

 يفو « امهحافص ىلع هلْجر عضيو « رّبكيو يَّمسُيو « نينرقأ نيحلمأ نيشبكب

 : هحيحص» يف ةناوع يبألو « نينيمس : ظفل يفو . هديب امهحبذ ذ : ظفل

 . «ربكأ هللاو هللا مساب» : لوقيو : ملْسمل ظفل يفو « نيّسسلا لدب ةثلثملاب ؛ نينيمث

 نيشبكب يحضي ناك لو يبنلا نأ : هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع)

 ؛ نيتلمهملاب : (امهحافص ىلع هلجر عضيو « رّبكيو يّمسيو «.نينرقأ نيحلمأ
 : ظفل يفو) هبناجو ههجو : ءيش لك ةحفص : «ةياهنلا» يف « ةروسكم ىلوألا

 تل ا راسل ايا

 دحأ مالك نم جردم اذه : (نيسلا لدب ةثلثملاب ؛ نب نينيمث) هنع هللا يضر سنأ

 : لوقيو) سنأ ةياور نم : (ملسمل ظفل يفو) فنصلا وأ ء ةناوع يبأ وأ « ةاورلا
 : حلمألاو < هتيعابر تجرخ اذإ ينثلا وه : شبكلا : («ربكأ هللاو هللا مساب»

 يذلا : ليقو « داوس نم ءىش هضايب طلاخي يذلا : ليقو ‹ صلاخلا ضيبألا

 : رثكأ ضايبلاو : داوسو ضايب هيف يذلا وه : ليقو « ةرمح هضايب طلاخب
 . نانرق هل يذلا : وه نرقألاو

 يذلا مجألاب اهوزاجأو « 55 اذهل نرقألاب ةيحضتلا ءاملعلا اسيا
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 ا ا ا ب ا ا ا ي ص ا كككتل» ةشئاع ثيدح _ ٥ ىحاضألا بابد؟ ةمعطألا ںاتک ۔ ٤

 : ةيوداهلا دنعو « روهمجلا هزاجأف ؛ نرقلا روسكم ىف اوفلتخخاو « ًالصأ هل نرق ال
 . ةايحلا هلحت ام بازا نرقلا ناك اذإ ئزجي ال

 ةباحصلا دنع اهلضفأ نإ : يوونلا لاق ؛ حلمألا بابحتسا ىلع اوقفتاو

 a E E ابل

 أطي : ةشئاع ثيدح اّمأو  ءادوسلا مث ء. ضيبأ اهضعبو دوس اهضعب يتلا يهو

 امو « هنطبو همئاوق نأ هانعمف « داوس يف رظنيو « داوس يف كربيو « داوس يف
 ۰ ا لا 6

 رهاظلاف « غي هب ىحض ام ىلإ ةدنتسم نوللا يف ةيلضفألا تناك اذإ : تلق
 هل قفتا اب ىحض لب ؛ لضفألا هنأب مكحي ىَّبح « ًانيعم ًانول بلطتي مل هنأ
 . ناولألا نم نول ةيلضفأ ىلع لدي الف ؛ هلوصح رسيتو

 ‹« (ربكأ لاو هللا مساب» : هنأب ملسم ظفل هرسف « «ربكيو يمسيو» : هلوقو

 ؛ يدهلاو ةيحضتلاب صاخ هنأكف ريبكتلا امأو « اهيف مالكلا مدقتف ؛ ةيمستلا امأ

 ظ . ]14: ةرقبلا] (مكا ده ام ىلع هللا اوربكتلو# : ىلاعت هلوقل

 . هبناج يهو ؛ قنعلا ةحفص ىلع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلجر عضو امأو

 ىلوتي هنأ هدعب امو ءوه لدو « ةيحضلا برطضت الئل « نكمأو هل ت تبثأ نوكيلف
 . ًابدن هسفنب حبذلا

 ءلربيو « داوس يف أطَي  نرقأ شبكب رمأ : ةشئاع ثيدح نم هلو
 ‹ ةشئاع اي» : اهل لاقف « هب يَّحَمضُيل هب ينأف ماوس يف ُرظْنيَو داوس يف

 هذخأو ءاهذخأ مث« تَلَعَفَف « رجحب اهيذحشا» : كابن 0 يللا
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 ةشئاع ثيدح _ 6 يحاضألا باب ۲  ةمعطألا باتك 1
 اسس سل

 00 ١

 « دّمحم لآو دّمحم نم لّبقت ء مهلا « هللا مسب» : َلاَق « هحبذ مث « ةعجضأأف

 ا
 أطي « نرقأ شبكب رمأ : ةشئاع) ثيدح نم ملسمل ا (ثيدح نم هلو)

 لاقف , هب يحضيل هب يتأف داوس يف رظنيو ‹ داوس يف كربيو « داوس يف

 مدقت ؛ ةيدملا : يأ : (اهيذحشا» لاق مث «ةيدملا يّمله ! ةشئاع اي» : اهل

 : (اه ذخأ مث تلعفف « «رجحب) «هترفش مكدحأ دحيلو» : ىنعمب وهو « اهطبض

 « هللا مساب» : لاق « هحبذ مث) شبكلا : يأ : (هعجضأف هذخأو) ةيدملا : يأ

 . (هب ىحض مثء «! دمحم ةّمأ نمو < دمحم لآو دمحم نم ليقت مهللا

  هنأل ؛ ةكراب الو « ةمئاق حبذت الو « منغلا عاجضإ بحتسي هنأ ىلع ليلد هيف

 هنأل ؛ رسيألا اهبناج ىلع عاجضإلا نوكيو «نوملسملا عمجأ هيلعو « اهب قفرأ

 . .راسيلاب اهسأر كاسمإو ىنميلاب نيكسلا ذخأ يف حباذلل رسيأ

 لاق دقو « لامعألا نم اهريغو ةيحضألا لوبقب ءاعدلا بحتسي هنأ هيفو

 «ميلعلا : يمسلا تنأ كنإ انم لبقت انيز# :.تيبلا ةرامع دنع حيبذلاو ليلخلا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ : هجام نبا جرخأ دقو « [157 : ةرقبلا]

 . ([14 : ماعنألا] *يهجو تهجو#» : ةلبقلل اههيجوتو ةيحضتلا دنع لاق

 ئزجت هنأ « « دمحم لآو دمحم نع» : ظفل يفو « (دمحم لآو» : هلوق لدو

 ةباين حصي هنأو « اهباوث يف مهكرشيو « هتيب لهأ نع لجرلا نم ةيحضتلا
 ‹ ةيصو الو « رمأ ريغلا نم نكي مل نإو « تاعاطلا لعف يف هريغ نع فلكلا
 ٠ 5 لدو كلذ مدقت دقو « اهريغ وأ « تناك ةالص « هريغل هلمع ساوث لعجي نأ حصيف
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 ناك هنإ! هللا لوسر اي : لاق الجر نأ : رباج ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ ام هل

 نإ» : لي لاقف ؟امهتوم دعب امهربب يل فيكف « امهتايح لاح يف امهربأ ناوبأ يل
 توب ا

 : هل < هللا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو_ 365

 « جام باو دَمحَأ اور: ءانالّصُم نیرقیالف ٠ . حضي ملو « ةَعَس هل ناك

 0 ےہ

 .. ُهَفْقو ُهرْيَغ ةمئألا حجرو « مكاحلا هححصو

 هل ناك رش: و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ضي دمحأ هاور . «انالصم ٌنبرقي الف ‹ حضي ملو « ةعس

 . (هفقو) مكاحلا ريغ : يأ : (هريغ ةمئألا حجرو « مكاحلا
 ىهن امل هنأل ؛ ؛ ةعس هل ناك نم ىلع ةيحضتلا بوجو ىلع هب لدتسا دقو

 عم ةالصلا يف ةدئاف ال : لوقي هنأك . ًابجاو كرت هنأ ىلع لد « ىلصملا نابرق نع
 ثيدحلو « [؟ :رثوكلا] ةرحناو كبرل لصف# : ىلاعت هلوقلو « بجاولا اذه كرت
 لل لدا ماع لك يف تيب لك لهآ ىلع» : ًاعوفرم ميلس نب فنخم

 ءرسوملاو مدعملا ىلع اهبجوأ هنإف « ةفينح يبأ لوق بوجولاو « بوجولا ىلع
 يبأب فعض يناثلاو , هيف ةجح الف « فوقوم لوألا ثيدحلاو . بجت ال : ليقو

 ‹ «رحناو# : هلوق رسف دقف ؛ ةلمتحم ةيآلاو « لوهجم هنإ : يباطخلا لاق « ةلمر
 يف نيهاش نباو متاح يبأ نبا هجرمخأ ؛ ةالصلا يف رحنلا ىلع فكلا عضوب

 لثم ةباحصلا نع تاياور هيفو ٠ سابع نبا نع يقهيبلاو هيودرم نباو « هننس)
 ٠ ال هتقول نييعت يهف ؛ ةالصلا دعب رحنلا نأ ىلع ةلاد يهف « ملس ولو « كلذ

۳۹ 



 . ةريره يبأ ثيدح --5 يحاضألا باب ۲ ةمعطألا باتك 4

 ريرج نبا هجرخأ دق هنإف ؛ ديعلا ةالص دعبف « ترحن اذإ : لوقي هنأك « هبوجول

 . رحني مث « يلصي نأ رمأف « يلصي نأ لبق رحني قلي يبنلا ناك : سنأ نع

 اهنأ ىلإ ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم روهمجلا بهذ ؛ بوجولا ةلدأ فعضلو

 دقو . e a اي مزح نبا لاق لب « ةدكؤم ةنس

 اذإ» : غلي هللا لوسر لاق : تلاق « ةملس ةملس مأ ثيدح نم هريغو ملسم جرخأ

 . «ائيش هرشب الو هرعش نم ذخأي الف « يحضي نأ مك دحأ دارأف رشعلا تلخد

 هجرخأ الو « بوجولا مدع ىلع لدي «مكدحأ دارأف» : هلوق نإ : يعفاشلا لاق

 هللا لوسر لاقف « يب يبنلا ىتأ ًالجر نأ : رمع نب هللادبع ثيدح نم يقهيبلا

 نإف : لجرلا لاقف . «ةمألا هذهل هللا هلعج اديع ىحضألا مويب ترمأ» : قي

 ‹ ثيدحلا «ال» : لاق ؟اهحبذأ مهتحينمو « يلهأ ةاش وأ ىثنأ ؛ ةحينم الإ دجأ مل

 نه ثالث» : هك لاق هنأ : سابع نبا ثيدح نم ًاضيأ يقهيبلا هجرخأ الو

 . ةيحضألا اهنم دعو ؛ «عوطت مكلو « ضرف يلع

 . «مكيلع بتكي ملو « رحنلا يلع بتك» : ظفلب ىرخأ قيرط نم ًاضيأ هجرخأو
 ‹ مهللا ءربكأ هّللاو هللا مساب» : لاق ىحض امل : غلي هنأ نم ًاضيأ هجرخأ امو

 . باجيإلا مدع ىلع ةلاد ةباحصلا لاعفأو « «! يتمأ نم حضي مل نمعو ينع

 ؛ نايحضي ال اناك امهنأ : امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ نع يقهيبلا جرخأف ظ

 ىحضألا رضح اذإ ناك هنأ : سابع نبا نع جرخأو ءامهب ىدتقي نأ ةيشخ

 نبا ىحض هنأ سانلا ربخأو . ًامحل امهب رتشا لاقف « نيمهرد هل ىلوم ىطعأ

 نع تاياورلاو . ةريره يبأ نع يور هلثمو « كيدب ىحض ًالالب نأ يورو . سابع .

 ضرخ



 ١5 نب بدنج ثيدح ۔_۔- ۷ ىحاضألا باب ۲ ةمعطألا باتك سفيان 

 . ةنس اهنأ ىلع ةلاد ةريثك ىنعملا اذه يف ةباحصلا

 هللا لوسر عم ىحضألا تدهش : لاق َناَّيفُس نب بدنُج نَعَو - 7
 حبذ نم» : لاقف « تحبذ دق منغ ىلإ رظن  سانلاب هتالص ىضق املف « وی

GESايا  

 | . هيلع قفتم

 يلجبلا نايفس نب بدنج هللا دبع وبأ وه : (نایفس نب بدنج نعو)

 تامو « اهنم جرخ مث ةرصبلا ىلإ لقتنا مث ةفوكلاب ناك « يسمحألا يمقلعلا

 ‹ غلي هللا لوسر عم ىحضألا تدهش : لاق) نينس عبرأ دعب ريبزلا نبا ةنتف يف

 . لبق حبذ نم» : لاقف « تحبذ دق منغ ىلإ رظن « سانلاب هتالص ىضق املف
 . هللا مسا ىلع حبذيلف « حبذ نكي مل نمو  اهناكم ةاش حبذيلف « ةالصلا

 ئزجت الف « ديعلا ةالص دعب نم ةيحضتلا تقو نأ ىلع ليلد هيف : (هيلع قفتم
 ماللا نأو « مامإلا ةالص داري نأ لمتحيو « هسفن يلصملا ةالص دارملاو « هلبق
 خي هت الص يهو ؛ اهلبق ةروكذملا هب داري «ةالصلا» : هلوق يف دهعلل

 ليلدو « هحبذو هتبطخو مامإلا ةالص لبق زوجي ال : لاقف « كلام بهذ هيلإو
 ' موي ىلص هي يبنلا نأ : رباج ثيدح نم يواحطلا هاور ام مامإلا حبذ رابتعا

 نأ مهرمأف ؛ رحن دق قلو يبنلا نأ اونظو « اورحنف لاجر مدقتف ؛ ةنيدملاب رحنلا

 لبق اهلعف ىلإ يدؤي دق يذلا ليجعتلا نع مهرجز دارملا نأب بيجأو . اوديعي

 لثم دمحأ لاقو « غلي هتالصب اهدييقت الإ « ثيداحألا يف تأي مل اذلو ؛ تقولا

 نب قاحسإو يعازوألاو نسحلا نع هوحنو « هحبذ طرتشي ملو « كلام لوق

۲١ 



 نايفس نب بدنج ثيدح ١ 1١١57 يحاضألا باب - ١ ) ةمعطألا باتك 5

 ةالص ردق ىضمو « سمشلا تعلط اذإ اهتقو : دوادو يعفاشلا لاقو « هيوهار -

 0 . يحضملا ىلص الو مامإلا لصي مل نإو « نيتبطخو ديعلا -

 ىأر امل نكل « ةالصلاب حبذلا قيلعت ىلع لدت ثيدحلا رهاوظ : يبطرقلا لاق

 ىف هلوق وهو« ةالصضلا لبق رابتعا ىف رهظأ ظفللا اذه: دينعلا عقد نيا لاق
 ها نإ نکل : لاق («ىرخأ اهناكم حب ذيلف ١ يلصي نأ لبق حبذ نم» : ةياور

 نإف «ديعلا لصي مل نم قح يف ةيحضألا ئزجت ال اهنأ ىضتقا « هرهاظ ىلع

 اذه نع جورخلا بجو الإو « ثيدحلا اذه رهاظب سانلا دعسأ وهف « دحأ هيلإ بهذ

 يواحطلا جرخأ دقو . ثحبلا لحم يف اهادع ام ىقبيو « ةروصلا هذه ىف رهاظلا

 حبذي نأ ىهنف ؛ قلي هللا لوسر ىلصي نأ لبق حبذ ًالجر نأ : رباج ثيدح نم

 . لاوقألا هذه نم ًاليلد ىوقألا تفرع دقو « نابح نبا هححص . ةالصلا لبق دحأ

 دال نم نأ يعفاشلا

 : ةيوداهلا دنعف ؛ لاوقأف « هؤاهتنا امأو « ةيحضلا تقو ءادتبا يف مالكلا اذهو
 ىحضألا مايأ نأ : يعفاشلا دنعو « دمحأو كلام لاق هبو ؛ هدعب نامويو رشاعلا

 الإ طقف رحنلا موي نيعباتلا نم ةعامجو دواد دنعو < هذعب ةثالثو رحنلا موي ةعبرأ

 : نائيش مهفالتخا ببس : «دهتجملا ةياهن» ىف لاق « ةجحلا

 او دهشيلا : ىلاعت هلوق يف ؟يه ام تامولعملا مايألا يف فالتخالا :امهدحأ

 :  ليقو ا وهو « هذعب نامويو رحنلا موي . : ليقف ؛ :c[YA 5 «مهل عفانم

 . ةجحلا يد نم لو الا

Y۲ 



 نايفس نب بدنج ثيدح 1١١507  ىحاضألا باب - ۲ ةمعطألا باتك ٤

 نب ريبج ثيدحب ةيألا هذه ىف باطخلا ليلد ةضراعم : ىناثلا ببسلاو

 يشم مات لق يلم هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ : ًاعوفرم معطم ظ

 نامويو رحنلا موي اهنإ : تامولعملا مايألا يف لاق نمف « «حبذ قيرشتلا مايأ لكو

 ال : لاقو « روكذملا ثيدحلا ىلع اهيف باطخلا ليلد حجر « ةيآلا هذه يف هدعب

 ةضراعم ال : لاق « ةيآلاو ثيدحلا نيب عمجلا ىأر نمو « مايألا هذه يف الإ رحن

 سيل ةيآلا نأ عم « ةيآلا يف ام ىلع ًادئاز ًامكح ىضتقا ثيدحلا ذإ ؛ امهنيب

 حبذلا زوجي : لاق « كلذ هنم دوصقملا ثيدحلاو «رحنلا مايأ ديدحت اهيف دوصقملا

 . قافتاب قيرشتلا مايأ نم ناك اذإ « عبارلا مويلا يف

 مايأ ةثالث اهنأو و د مايأ يه N ماي ألا نأ مهنيب فالخ الو

 مايأ نم رحنلا موي : لاق هنأ ريبج نب ديعس نع ىوري ام الإ ءرحنلا موي دعب

 رحنلا موي لاق نم اّمأو « نيلوقلا ىلع تامولعملا مايألا يف اوفلتخا امنإو « قيرشتلا

 دقعنا دق عامجإلا ناك اذإو : اولاق « لوألا رشعلا تامولعملا نأ ىلع ءانبف ؛ طقف

 صوصنملا حبذلا لحم وهو ؛ رشاعلا مويلا يف الإ انه حبذلا زوجي ال هنأ ىلع

 0 . ىهتنا . ا

 زوجي 7 هنأ ىلإ هنع روهشملا يف كلام بهذ : اسا «ةياهنلا» ىف : ةدئاف

 . كلذ زاوج ىلإ هريغ بهذو ؛ رحنلا مايأ یلایل يف چ

 يفوت: هلوق وحن ؛ ةليللاو مويلا ىلع قلطي مويلا نأ وه فالتخالا ببسو
 لايل عبس : وحن « ليللا نود راهنلا ىلع قلطيو « [:ه :دوه] (مايأ ةثالث مكراد
 . ةرياغملا يضتقي فطعلاو ؛ يلايللا ىلع ماّيألا فطعف « [۷ : ةقاحلا] «مايأ ةينامثو

YY 



 بزاع نب ءاربلا ثيدح 4 يحاضألا باب  ؟ ةمعطألا باتك - 5

 ليللاب حصي ال هنأ يف ةرياغملاب جتحم او ؟رهظأ امهيأ يف رظنلا يقب نكلو
 هنأ ىلع ليلدلا لد : لاقي نأ الإ « قاقدلا الإ هب لقي ملو « بقللا موهفمب لمع

 ليلدلاو ءرظحلا ىلع ليللا ىقبيف «رظحلا حبذلا يف لصألاو « راهنلا يف زوجي
 .  ها . ليللا يف هزيوجت ىلع

 امنإو . تقو يأ يف ناويحلا حبذ هللا حابأ دق لب ؛ حبذلا يف رظح ال : تلق

 . كلذل ىلاعت هللا ةحابإ لبق ًالقع رظحلا ناك

 قلو هللا لوسر انيف ماق : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو _ 4
  نيبلا ةضيرملاو اهروع سبا ءاروعلا : اياحّتملا يف زوجت ل ٌعبزأ» :لاقف

 دمحأ ُاَوَر . «يقْنُت ال يتلا ةريبكلاو  اهّمَّلَض ُنّيبلا ءاجرعلاو ء اهضرم

 . ناّبح نباو يذمرتلا ةحّحصو « ةعبرألاو

 : لاقف هلي هللا لوسر انيف ماق : لاق هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نعو)
 ءاهضرم نيبلا ةضيرملاو « اهروع نّيبلا ءاروعلا : اياحضلا يق زوجت ال عبرأ»
 ناكسإو ةيقوفلا ةانثملا مضب : («يقنت ال يتلا ةريبكلاو ‹ اهعلض نّيبلا ءاجرعلاو

 خملا وهو « فاقلا ناكسإو نونلا رسكب ؛ اهل يقن ال يتلا : يأ ؛ فاقلا رسكو نونلا

 . (نابح نباو يذمرتلا هححصو « ةعبرألاو دمحأ هاور)

 مل : لاقو ‹ فنصملا همالك بوصو « امهطرش ىلع : لاقو مكاحلا هححصو

 باحصأ هجرخأ حيحص هنكلو « «امهيحيحص» يف ملسمو يراخبلا هجرخي

 نم هنسحأ ام : لاقف لبنح نب دمحأ هنسحو « ةحيحص ديناسأب «ننسلا»

 . نسح حيحص : يذمرتلا لاقو « ثيدح
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 . رباج ثيدح 8 يحاضألا باب  ؟ ةمعطألا باتك 5

 ‹ ةيحضتلا ةحص نم ةعنام بويعلا ةعبرألا هذه نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هذه ريغ بيع ال هنأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذف ؛ بويعلا نم اهريغ نع تكسو
 ًايواسم وأ « اهنم دشأ ناك ام اهريغ اهيلع ساقي هنأ ىلإ روهمجلا بهذو « ةعبرألا

 ظ ظ .  ٠ قاسلا ةعوطقمو ءايمعلاك « اهل

 بهاذلا ناك اذإ امع ىفعي هنإ : «رحبلا» ىف لاق . «اهروع نيبلا» : هلوقو

 منغلا نع ترخأت اذإ ءاجرعلا : يعفاشلا لاق ؛ جرعلا يف اذكو « هنود امف ثلثلا

 . اهجاجوعا : يأ ؛ «اهعلض» : . هلوقو « نيب وهف هلجأل

 الإ اوُحبذت ال : قلو هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 4

 . ملسُم ةاور . «نأّضلا نم ةعذج اوحبذتف « مكيلع رّسَعَت نإ الإ « ةنسُم

 الإ اوُحبْذت ال» : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 . (ٌملسُم ءور . «نآمضلا نم َةعَّدَج اوحب ذَتَف « مكيلع رّسعَت نإ الإ « ةّنسُم

 . انمدق امك اهقوف امف « منغلاو رقبلاو لبإلا نم ءيش لك نم ةينثلا : ةنسملا

 : لاوحألا نم لاح يف « نأضلا نم عذجلا ئزجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 ريغ هنكلو « كلذ ىلع عامجإلا ضايع ىضاقلا لقن دقو « ةنسملا رسعت دنع الإ

 . رسعتلا عم ولو « ئزجي ال هنأ يرهزلاو رمع نبا نع يكحو « يتأي امل « حيحص

 ىلع ثيدحلا اولمحو « ًاقلطم نأضلا نم عذجلا ءازجإ ىلإ نوريشك بهذو
 عذجلاب اوحض» : ا هللا لوسر لاق هنأ : لالب مأ ثيدح ةنيرقب ؛ نابحتسالا

 : ثيدح ىلإ يذمرتلا راشأو , يقهيبلاو ريرج نباو دمحأ هجرخأ . «نأضلا نم

 رماع نب ةبقع نع بهو نبا ىورو « «نأضلا نم عذجلا ةيحضألا تمعن»

Yo 



 يلع ثيدح _ ٠۰ يحاضألا باب  ؟ ةمعطألا بانك - : ١

 نم عذجل اب ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عم انيحض : ظفلب

 . ةنسملا رسعت دنع هلك كلذ نأ لمتحيو : تلق . نأضلا

 فرشتست نأ الو هللا لوسمر ارا لاق هنع هللا يضر يلع نعو 17١

 الو  ءاقرخ الو , ةربا دم الو « ةلّباقُم الو , ءاروعب يحض الو « نذألاو نبعلا

 . مكاحلاو ناّبح نباو يذمرتلا هححصو ةعبرألاو E ةحرحأ ىمرث

 نيعلا فرشتست نأ غلي هللا لوسر انرمأ : لاق هنع هللا يضر يلع نعو)
 يحضن الو) بيعو صقن عقي الثل ؛ امهلمأتنو امهيلع فرشن : يأ : (نذألاو

 يقب مث « ءيش اهنذأ فرط نم عطق ام : ةدحوملا حتفب : (ةلباقم الو « ءاروعب

 نم عطق ام :- ةدحوملا حتفو ةلمهملا لادلاب :  ةربادملاو : (ةربادم الو) اقلعم

 ءارلاو ةحوتفم ةمجعلملا ءاخلاب : (ءاقرخ الو) اقلعم كرتو ءيش اهنذأ رخؤم

 يه : ةروصقم فلأو ميمو ءارف ةثلثملاب : (ىمرث الو) نينذألا ةقوقشملا : ةنكاس

 نأ وه : ليقو « ةيعابرلاو ةينثلا : ليقو . نانسألا نم ىنثلا طوقس وهو « مرثلا نم

 يف هلاق ؛ اهلكأ ناصقنل ؛ اهنع ىهن امنإو « ًاقلطم اهلصأ نم نسلا عطقنت

 2« فاقلاو ءارلاو ةمجعملا نيشلاب ؛ ءاقرش : «حرشلا» ةحخسن ىف عقوو ؛ «ةياهنلا»

 ‹ ىمرثلا : ةحيحصلا «مارملا غولب» خسن : يف يذلا نكلو « حراشلا حرش اهيلعو

 . (مكاحلاو نابح نباو يذمرتلا هححصو « ةعبرألاو ري هجرخأ) هانركذ امك

 لاقو ‹ ةيوداهلا بهذم وهو ؛ ركذ ام الإ ةيحضألا ئزجت اهنأ ىلع ليلد هيف
 . لوألا عم ثيدحلا رهاظو , يدهملا هاوقو « هركتو ئزجت : ىيحي مامإلا

 ءافف ةلمهملا داصلا ناكسإو ميملا مضب ؛ ةرفّصملاب ةيحضتلا نع يهنلا دروو

 فق
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 يفو ؛ تيس يف امك « ةلوزهملا يهو « مكاحلاو دواد وبأ هجرخأ . ءارف ةحوتفم

 . نذألا ةلصأتسملا يه : ليق « ةروفصلا : ةياور

i e eeeا  

 يتلا : ةرفصملاف ؛ ءارسكلاو ةعيشملاو ءاقجنلاو ةلصأتسملاو ةرفصملا نع لإ
 نم اهنرق لصؤتس سا يتلا : ةلصأتسملاو « اهخامص ودبي ىتح < : اهنذأ لصأتست

 وأ ءًافجع منغلا عبتت ال يتلا : ةعيشملاو , اهنيع قجنت يتلا : بم

 . دواد يبأ ظفل اذه ؛ ةريسكلا : ءاريكلاو: افعض

 هحام نباو دمحأ هجرخأ ام ئزجي هنإف ؛ ٤ بنذلاو ةيلألا عوطقم امأو

 بئذلا ادعف « هب يحضأل ؛أ كيك كيرشما لاق ديعس يبأ ثيدح نم يقهيبلاو

 5 يفعجلا رباج هيفو ««هب حض : : لاقف ا قبلا تلأسف « ةيلألا هنم ذخأف

 هب لدتساو ‹ ىقهيبلا دنع ادهاش هل نأ الإ « لوهجم ةظرق نب دمحم هخيشو

 ‹ رضي ال ةيحضألا نييعت دعب ثداحلا بيعلا نأ ىلع « ىقتنملا» يف ةيميت نبا

 ا .ةيلألا ا ءازجإ مدع ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 ناثيدح ناسحلا ثيداحألا , 7 م نابلا اذه يف درو هنأ : (دهتجلا ةياهن» يفو

 صقنلا هركأ هللا لوسر اي : لاق هنأ ةدرب يبأ نع يئاسنلا ركذف « ناضراعتم

 همرحت الو < هعدف هتهرك امو» : هدي يبنلا لاقف ١ نذألاو نرقلا يف نر

 رشم نأ و هللا لوسر انرمأ : هنع هللا يضر يلع ثيدح ركذ مث « «كريغ ظ

 . ثيدحلا ء نيعل

 دشأ وه امو 5 بويعلا الإ ىقتت ال : لاق ةدرب يبأ ثيدح حجر نمف

۷ 
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 يذلا ريسيلا بيعلا ىلع ةدرب يبأ ثيدح لمح نيثيدحلا نيب عمج نمو « اهنم

 . نيبلا ريثكلا ىلع مالّسلا هيلع يلع ثيدحو « نيب ريغ وه

 امنإو « ماعنألا ةميهب عيمج نم ةيحضتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ : ةدئاف
 هللا ىلص هلعفل ؛ لضفأ ةيحضلا يف منغلا نأ رهاظلاو « لضفألا يف اوفلتخا

 . مهل ةرسيتملا اهنأل ؛ كلذ نأ لمتحي ناك نإو « هرمأو ملسو هلآو هيلع

 يكح ام الإ « ماعنألا ةميهب ريغب ةيحضتلا زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا مث

 نع يبظلاو ةرشع نع شحولا ةرقبب ةيحضتلا زوجت اهنأ حلاص نب نسحلا نع

 يلا ا بيع يصل تلاق اهنأ ءامسأ نع يور امو « دحاو

 ظ . كيدب ىحض هنأ ةريره يبأ نع يور امو « ليخلاب ملسو

 هللا لوُسمَر ينرمأ : لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو 1

 . نيكاسملا ىلع اهلالجو اهدولُجو اهموحل مسقأ ناف هنلُب ىلع موقأ نأ 2

 . هيلع قفتم . اهم ًائيش اهترازج يف يطعَأ الو
 نأ و هللا ُلوُسَر ينرمأ لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نعو)

 الو « نيكاسملا ىلع اًهلالجو اهتوُنجو اهّموحل مسفأ نأو « هني ىلع موقأ

 . . (هيلع قفتم . اهنم ًائيش اهترازج يف يطْعَأ

 تناكو « عادولا ةجح يف اهقاس يتلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هندب يف اذه

 رحنلا موي ةي اهرحن « ةندب ةئام نميلا نم هنع هللا يضر ىلع اهب ىتأ يتلا عم

 يلع اهتيقب رحنو « نيتسو ًاثالث ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هديب رحن ؛ ىّن
 ظ . جحلا باتك يف مدقت دقو « هنع هللا يضر

YA 
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 ذكمو ليوان اھا الإ ‹ منغلاو رقبلاو لبإلا ىلع ةغل قلطت : ندبلاو

 . ةصاخ لبإلا يف هقفلا بتك يفو ؛ ثيداحألا يف اهلامعتسا

 يطعي ال هنأو ء محللاب قدصتي امك < « لالجلاو دولجلاب قدصتي هنأ ىلع لدو

 مكحو « ةرجألا هقاقحتسال ؛ عيبلا مكح يف كلذ نأل ؛ ةرجأ ًائيش اهنم رازجلا

 اهنم رازجلا ىطعي الو « اهدلج الو  اهمحل عابي ال هنأ يف يدهلا مكح ةيحضألا

 . اهمحل عيب زوجي ال هنأ - تملع اميف  نوقفتم ءاملعلا : «دهتجلا ةياهن» ىف لاق

 0 ا

 ءيش لكب زوجي : ءاطع لاقو « ضورعلاب : ينعي ؛ مهاردلاو ريناندلا ريغب هعيب زوجي
 يف ةضواعملا نأ ىأر هنأل ؛ اهريغو مهاردلا نيب ةفينح وبأ قرف اغإو « اهريغو مهارد

 . هب عافتنالا زوجي هنأ ىلع مهعامجإل ؛ عافتنالا باب نم يه ضورعلا
 هللا لوسر عم انّرحن : لاق اًمهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو - ۷۲

 . ملسُم هاور . ةعبس نع ةرقبلاو ‹ ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع قي

 فلك هللا لوسر عم انّرحن : لاق اًمُهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نعو)

 . (ملسُم ةاور . ةعبس نع ةرقبلاو « ةعبس نع َةَنَدَّبلا ةيبيدحلا ماع

 نع نايزجي امهنأو « ةرقبلاو ةندبلا يف كارتش تالا زاوج ىلع ثيدحلا لد

 جرخأف « صن اهيف درو دق لب ؛ ةيحضألا هيلع ساقيو « يدهلا ىف اذهو « ةعبس

 هيلع هللا یلص هللا لوسر عم انك : لاق سابع نبا ثيدح نم یئاسنلاو يذمرتلا

 ريعبلا يفو « ةعبس ةرقبلا يف انكرتشاف « ىحضألا رضحف « رفسلا يف ملسو هلآو

۲۹ 
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 ثيدح ىف امك ا يف دحاو تيب لهأ كارتشا حص دقو . ةرشع

 . ناقيرفلاو ىسيع نب دمحأ هديفحو ىلع نب ديز بهذ اذه ىلإو ؛ فنخم

 وأ « نيعوطتم وأ « نيضرتفم ؛ نيقرفتم وأ « نيعمتجم اوتاك ءاوس : يوونلا لاق
 1 زوجي ال هنأ ىلإ كلام بهذو « دمحأ لاق هبو « محل بلاط مهضعبو ابرقتم مهضعب

 . عوطتلا يده نم يدنع راصحإلا يدهو . عوطتلا يده ىف الإ يدهلا يف كارتشالا

 0ع الو : اولاق ؛ ضرغلا قافتا كارتشالا يف ةيوداهلا تط

eابجاو هضعب نوكي نأب « ضعبتي الف ؛ دحاو ءيش يدهلا نأل ؛  

 ثيدح نم فلس امل ؛ ةرشع نع ةندبلا ئزجت اهنإ : اولاقو « بجاو ريغ هضعبو
 . صنلا عم سايق ال هنأب : بيجأو « ةيحضألا ىلع يدهلا اوساقو « سابع نبا

 وع تكا كلا يف كرتشي د نأ زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا دشر نبا ىعداو

 ف اا ناس اقا 3 دج نب مقار ود نم ور ن6 اا لاک جيس

 نبا قيرط نمو « «نيحيحصلا» يف هجرخأ . هايش رشعب ريعبلا لدع ملسو هلآو

 نأ ىلع ليلد مهعامجإو : يواحطلا لاق . «رشع نع ةندبلا» : هريغو سابع

 نم فالخ عم عامجإ ال هنأ یفخی الو ها . ةحيحص ريغ كلذ يف راثآلا
 2 . ٠ هيلع علطي مل هنأكو « انركذ

 : اولاق ؛ ةيحضألا يف ةثالث نع ئزجت : ةيوداهلا لاقف « ةاشلا ىف اوفلتخاو

 نع شبكلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةيحضت نم مدقت امل ؛ كلذو

 . عامجإلا نكل «رثكأ نع ئزجت اهنأ ثيدحلا رهاظو : اولاق ؛ دمحم لآو دمحم

 . ةثالثلا ىلع ءازجإلا رصق

۴۴۰ 



 رباج ثیدح ۔ ۲ ىحاضألا باب - ؟ ةمعطألا باتك - ١

 ٠ هنإف ؛ «دهتجملا ةياهن» يف هلاق ام نيابي هوعدا يذلا عامجإلا اذهو : تلق

 ظ  .دحاو نع الإ ئزجت ال ةاشلا نأ ىلع عامجإلا ت ع

 هلآو هيلع هللا ىلص هلعفل ؛ هتيب لهأ نعو لجرلا نع ةاشلا ئزجت اهنأ قحلاو

 : لاق يراصنألا بويأ يبأ ثيدح نم «أطوملا» يف كلام هجرخأ املو « ملسو

 رايب نيرا ودم ليتابع وع حالا

 ! دعب سانلا

 , هرافظأ نم الو « هرعش نم ذخأي ال نأ ىحضي نأ دارأ نمل ةنسلا نم : ةدئاف

OYياس ا راس ا  

 ةاكك هللا لوسر لاق سمي الف ‹ يحضي نأ ا دارأو رشعلا تلخد اذإ» :
 1ع

 1 . «ًائيش هرشبو هرعش نم

 نع هلأس لجرل لاق و هنأ سانا وب يع كين ياويل جرخأو
 قلحاو « كبراش صقو . كرفاظأ ملق» : لاقف ءاهدجي ال دق هنأو ةيحضلا

 لاعفألا هذه ةيعرش هيف اذهو « «لجو زع هللا دنع كتيحضأ مامت كلذف ؛ كتناع

 .٠ ةجحلا رهش لوأ نم كرتي مل نإو « ةيحضتلا موي يف

 مل نم لاقو « مزح نبا بهذ هيلإو « يهنلل مرحي هنأ قحسإو دمحأ بهذو

 .ناخيشلا هجرخأ ام وهو « مرحتلل سيل يهنلا نأ ىلع ةنيرقلا تماق دق : همرحي

 ب قلو هللا لوسر يده دئالق تلتف انأ : تلاق ةشئاع ثيدح نم امهريغو

 ا و ملك يبأ عم اهب ثعب مث ء هيب كِل هللا لوسر اهدلق مث

 . يدهلا رحن ىّتح « هللا هلحأ امم ءيش كل

۲ 
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 ‹ هيدهب هثعبب ءيش ءرملا ىلع مرحي ال هنأ ىلع ةلالد هيف : يعفاشلا لاق

 دق صنلاو « هنم سايق اذه : تلق . ةيحضتتلا ةدارإ نم رثكأ يدهلاب ثعبلاو

 . ركذ امب ةيحضتلا ديري نم صخ

 نم ريثك بحتساو « لكأي نأو قدصتي نأ يحضملل بحتسي : ىرخأ ةدئاف
 : خلك هلوقل ؛ لكألل ًاثلثو ةقدصلل ًاثلثو راخدالل ًاثلث ؛ ًاثالثأ اهمسقي نأ ءاملعلا

 موحل نع مكتيهن تنك» : ظفلب يذمرتلا هجرخأ , «اورخداو اوقدصتو اولك» -

 ادب ام اولكف ‹ هل لوط ال نم ىلع لوطلا وذ عستيل ؛ ثالث قوف يحاضألا

 ! ةئزجتلا بجوت ةيرهاظلا لعلو , «اورخداو اوق دصتو مكل
 . بهذملا يف بجاوب سيلو « لكألا موق بجوأ : باهولا دبع لاقو

۲ 
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 ةقيقعلا باب ۳

 : ليقو « عطقلاو قشلا : قعلا لصأو « دولوملل حبذت يتلا ةحيبذلا ىه : ةقيقعلا

 سأر ىلع جرخي يذلا رعشلل ةقيقع : لاقيو « اهقلح قشي هنأل ؛ ةقيقع ةحيبذلل

 م ةع ةدجورالل|:ةانقللاو+ داسا يريقتكمزلا لجو« همأ عطب نم هولولا

 نسحلا نع قع هلي يبتلا نأ : امنع هللا يضر سابع نبا نع

 ًلبعو دوراجلا باو ةيزخ نبا ةحّحصو « دواد وبأ هاور . اشبك اشبك نيسحلاو

 ظ 1 . هلاسرإ متاح وبأ حجر نكل « قحلا

 نيسحلاو نسحلا نع قع هِي يبتلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع)
 . قحلا دبعو دوراجلا باو ةيزخ نبا ةحّحصو « دواد وبأ هاور . اشبك اشبك

 . (هلاسرإ متاح وبأ حجر نكل

 عباسلا موي : ةدايزب ةشئاع ثيدح نم نابح نباو مكاحلاو يقهيبلا جرخأ دقو

 ةشئاع ثيدح نم يقهيبلا جرخأو « ىذألا امهيسأر نع طامي نأ رمأو « امهامسو

 موي اًمُهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا نع قع قي يبنلا نأ : اهنع هللا يضر

 نأ : هنع هللا يضر رباج ثيدح نم ًاضيأ يقهيبلا جرخأو « امهتدالو نم عباسلا

 : يرصبلا نسحلا لاق . مايأ ةعبسل امهنتخو نيسحلاو نسحلا نع قع كلي يبنلا

 . سأرلا قلح ىذألا ةطامإ

 ةنطق نولعجي ةيلهاجلا لهأ ناكو : هيفو ءاذه نم ماب نكسلا نبا هححصو

 ناكم اولعجي نأ يب يبنلا مهرمأف ؛ دولوملا سأر ىلع اهنولعجيو « ةقيقعلا مد يف

۳ 
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 ١ ديؤيو « حيحص هدنسو < ةديرب ثيدح نم يئاسنلاو 5 هاورو ٠ اقولخ مدلا

 : هلوق وهو ‹ ىتآلا ثيدحلا ثيداح ألا هذه

 دکن یا كيدح نم ناّبح نبا جرخأو _--

 . (هوحن سنأ ثيدح نم َناّبح نبا جرخأو)
 . ءاملعلا بهاذم اهيف تفلتخاو « ةقيقعلا ةيعورشم ىلع تلد ثيداحألاو

 . ةبجاو اهنأ ىلإ هعبت نمو دواد بهذو « ةنس اهنأ : روهمجلا دنعف

 هل دلو نم» : ثيدحبو « ةينسلا ىلع ليلد ا هلعف نأب روهمجلا لدتساو

 . كلام هجرخأ . «لعفيلف « هدلو نع كسني نأ بحأف ٠ دلو

 مهرمأ لكي هنأ : اهنع هللا يضر ةشئانع لوق نم يتأي ام ةيرهاظلا تلدتساو

 : هلوق بوجولا نع هفرص هنأب نولوألا باجأو « باجيإلا ليلد رمألاو ءاهب
 . «لعفيلف ‹ هدلو نع كسني نأ بحأف»

 هيف يتأيسو 1 اهتفو هنأ ليلد « «هعباس موي» : ةشئاع ثيدح يف هلوقو

 . هدعب الو « هلبق عرشی ال هنأو « ةرمس ثيدح

 557 جرخأ دقف ؛ ؛ ريبكلا نع اذكو « عباسلا لبق قعي هنإ : يوونلا لاقو

 ءركنم : لاق هنكلو ؛ ةثعبلا دعب هسفن نع قع لك يبنلا نأ : سنأ ثيدح نم

 امل ؛ ثلاثلاو يناشلاو عباسلا يف ئزجي : ليقو « لطاب ثيدح : يوونلا لاقو

 ةقيقعلا» : : لاق هنأ لو يبنلا نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع يقهيبلا هج رخأ

 . «نيرشعو ىدحإلو ةرشع عبرألو عبسل حبذت

hiz 

۳€ 
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 وهو < ىتألا ثيدحلا نكل ؛ ةاش مالغلا نع ئرجبي هنأ ىلع ثيدحلا لدو ا

 : هلوق

 قعُي نأ مهرمأ لَو هللا لوسر أ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 6/٠

eهحّحصو « يذمرتلا اور . ةاش ةيراجلا نعو « ناتئفاكم ناتاش  . 

 مالغلا نع قعي نأ مهرمأ لك هلل لوسر نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 ظ یاو ار ءافلا رسكب : يوونلا لاق : (ناتئفاكم) ةياور يفو : (ناتاش

 . (هححصو « يذمرتلا هاور . ةاش ةيراجلا نعو) هريسفت

 . ينموتلا خت يف قعي نأ: ةظفل دجأ مل ينأ الإ « حيحص نسح : لاقو

 لاقو «ناتبراقتم وأ «نايواستم : ناتئفاكم ىنعم : دواد وبأو دمحأ لاق

 ريش ىا اناما احا نوكت الف ؛ نسلا يف ؤفاكتلا : دارملا : يباطخلا

 دن يسال ليقو « ةيحضألا يف ئزجي امم نانوكي لب ؛ ةننسم

 0 > . ىرخألل ةلباقم

 هيلإو ؛ ةيراجلا نع قعي ام فعضب مالغلا نع قعي هنأ ىلع ثيدحلا لد
 . ثيدحلا اذهل ؛ دوادو دمحأو روث وبأو يعفاشلا بهذ

 دحاو لك نع ىثنألاو ركذلا نع ئئزجي هنأ ىلإ كلام و ةيوداهلا تبهذو ظ

 هنأبو ؛ ىوقأ لوقلاو « لوق اذهو لعف كلذ نأب بيجأو « يضاملا دحل ةا
hz 

 تسول دم هنأ نايبل ؛ Ng 5 چاپ
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 ةرمسو زرك مأ اثيدح - ۱۲۷۷و ١7/56 ةقيقعلا باب " ةمعطألا باتك -5

 قالطإ يفو « ضراعت الف ذئنيحو « هلثم بيعش نب ورمع ثيدح نمو « نيشبك
 نمو «"ةيحضألا يف طرتشي ام اهيف طرتشي ال هنأ ىلع ليلد ةاشلا : ظفل
 ظ . سايقلابف اهطرتش

  ۷٦.هوحن ةيبغكلا زك ّمأ نع ةعبرألاو دمحأ جَرْخَأو 0

 ياز اهدعب ءارلا نوكسو هلوأ مضب : (زّرك مأ نع ةعبرألاو دمحأ جرخأو)

 : (هوحن) «بيرقتلا» ىف فنصملا هلاق ؛ ثيداحأ اهل ةيباحص « ةيكملا : (ةيبعكلا)

 نب دمحم نأ : تباث نب عابس نع يذمرتلا يف هظفلو « ةشئاع ثيدح وحن : يأ

 ‹ ةقيقعلا نع قدي هللا لوسر تلأس اهنأ هتربخأ زرك مأ نأ هربخأ عابس نب تباث
 . «اثانإ مأ نك ًاناركُذَأ مكرضي الو « ةدحاو ىثنألا نعو « ناتاش مالغلا نع» : لاق
 . ثلاثلا ثيدحلا ديفي ام ديفي وهو « حيحص نسح :- يذمرتلا ينعي - ىسيع وبأ لاق

 مالغ لك» : لاق وك هللا لوسر نأ : دنع لا يقر ةرمس هوس ۷

 ءةغسرألاو ا افزع (ىّمسُيو قلحيو ةعباس موي ُهْنَع حبذت ؛ هتقيقعب نهترم

 . يذمرتلا هحّحصو

 نهترُم م لک : لاق و هللا لوسر أ : هنع هللا يضر ةرمس نعو)
 ةو ما هان (ىَمسُيو قَلحيو هعباس موي ُهْنَع حبذت ؛ هتقيقعب

 . (يذمرتلا هححصو

 و يس ل :دا يذلا ةقيقعلا ثيدح وه اذهو

 . ثيداحألا نم هنم هريغل هعامنس ىف اوفلتخاو

 !! ماه (۱)

۳۳٢ 



 ةرمس ثيدح ةقيقعلا باب" ١0 ةمعطألا باتك 5

 لبنح نب دمحأ بهذف ؛ «هتقيقعب نهترم» : هلوق يف فلتخا : يباطخلا لاق -

 يميلحلا هلقنو : تلق « هيوبأل عفشي ال هنأ « هنع قعي مل لفط وهو تام اذإ هنأ

 . دمحأ ىلع نامدقتم ناملاع نامامإ امهو ؛ فرطم نب دمحمو يناسارخلا ءاطع نع

 موزلب دولوملل اهموزل هبشف ؛ اهنم دب ال ةمزال ةقيقعلا : ىنعملا نإ : ليقو

 ٠ بوجولاب ةيرهاظلا لوق يوقي وهو « نهترملا دي يف نوهرملل نهرل
 « (ىذألا هنع هنع اوطيمأف» : ءاج كلذلو ؛ هرعش ىذأب نوهرم هنأ دارملا : ليقو

 مزح نبا هجرخأو « ىناسارخلا ءاطع نع يقهيبلا هجرخأ ام دمحأ لوق يوقيو

 امك « ةقيقعلا ىلع ةمايقلا موي نوضرعي سانلا نإ : لاق يملسألا ةديرب نع

 . بوجولاب لاق نمل تبث ول  ليلد اذهو « سمخلا تاولصلا ىلع نوضرعي

 . ًاضيأ اذه هل لدو « ىضم ام لد امك « عباسلا مويلاب ةتقؤم اهنأ مدقتو

  ةقيقعلا هنع تطقس عباسلا لبق تام نم : لاقو « هدعب توفت : كلام لاقو

 قعي نأب  نيملسملا : يأ - مهرمأ : اهلوق يفو « هدعب قعلا يف فالخ ءاملعللو

  دولوملل ةقفنلا همزلت نم لك ىلع نيعتي يعفاشلا دنعف « هدلو نع هل دولوم لك
 ا ا . عنتمي وأ « تومي نأ الإ « بألا ىلع نيعتي ةلبانحلا دنعو

 5 يبنجألا هنع قعي نأ ئزجي هنأ لوهجملل ءانبلاب ؛ (حبذت» : ظفل نم ذحأو ظ

 تبث دق : لاقي هنأ الإ « فلس امك « نيسحلاو نسحلا نع قع ب هنأب ديأت
 ‹ ةبصع ىلإ نومتني مأ ينب لك» : ظفلب ثيدحلا هب درو امك « امهوبأ قلو هنأ

 انأو» : ظفل يفو , «مهتبصع انأو ؛ مهيلو انأف اهنع هللا يضر ةمطاف دلو الإ

۷ 



 ةرمس ثيدح _ ۷ ةقيقعلا باب ٠ ٣ ةمعطألا باتك ٠ ١4

 نمو « اهنع ىلاعت هللا يضر ءارهزلا ةمطاف ثيدح نم بيطخل ا هجرخأ . (مهوبأ

 اهنع ىلاعت هللا يضر ةمطاف نأ : عفار يبأ ثيدح نم دمحأ هجرخأ ام امأو

 ء ال» : لاق ؟مدب يدلو نع قعأ الأ هللا لوسيا اي: تلاق سس 1
eeدق هنأ ىلع ةلدألا نم وهف«(  

 هنع قع مث ؛ ايس ا تا يالا 5 ي

 لبق الإ « هنذأتست ال اهنأل ؛ برقأ اذهو « ا قلحلا يلوت ىلإ اهدشرأو

 . عباسلا وهو ‹ حبذلا تقو ءيجم لبقو « هحبذ

 دولوملا سأر قلح ةيعرش ىلع ليلد « «قلحيو» : ةرمس ثيدح يف هلوق يفو

 قلح ةهارك يرزاملا ىكحو ‹ ةيراجلاو مالغلا سأر قلح ماع هرهاظو « هعباس موي

 ي ی اق ا ىف نمو اا ناز

 يف سانلا هلعفي يذلا « اهيف ىلحلا قيلعت لجأل ؛ ةيبصلا نذأ بيقثت امأو

 نإف ؛ ةصخر هيف ىري ال هنإ : «ءايحإلا» يف يلازغلا لاقف « اهلبقو راصعألا هذه

 دصفلاك « ةمهم ةجاحل الإ زوجي الف ؛ صاصقلل بجوم هلثمو « ملؤم حرج كلذ

 « مارح وهف ٠ اداتعم ناك نإو اذهف ؛ مهم ريغ يلح اب ¿ تزل ناتخلاو ةماجحلاو

 . مارح هيلع ةذوخأملا ةرجألاو « حيحص ريغ مرسول « بجاو هنم عنملاو

 ‹ نايبصلل هركيو زئاج ىلحلل ايابصلا ناذآ بيقثت ةت نأ ةلبانحلا بتك يفو . ها

 اوناك مهنأل ؛ ؛ لفطلا نذأ بقثب سأب ال : ا نم «ناخ ىضاق ىواتف» يفو

 . قلي يبنلا مهيلع هركني ملو , هنولعفي ةيلهاجلا يف

۸ 



 ةرمس ثيدح - ۷ ةقيقعلا باب - ۳ ٠ ةمعطألا باتك ٠ ١4

 ؛ ىمديو : ظفلب هتياور اّمأو « ةياورلا يف حيحصلا وه اذه « «ىمسيو» : هلوق ٠٠
 دقف « ةيلهاجلا هلعفت تناك امك ةقيقعلا مد نم هسأر يف لعفي : يأ ؛ مدلا نم
 . دولوملا ةيمست دارملا لب ؛ اهيوار مهو

TE ETمسالا زيني ناک ا هن نأ  
 ؛ هاش ناهاش : مست لجر هللا دنع ءامسألا عنخأ نإ» : : هلع حصو« حيبقلا

 يرحت هب قحلأو « كلذب ةيمستلا مرحتف « «ىلاعت هللا الإ كلم ال ؛ كالمألا كلم

 ش يعازوألا هيلع صن ؛ ماكحلا مكاح هنم عنشأو ‹ ةاضقلا يضاقب ةيمستلا

 ىتح « اننامز يف سانلا عسوت هنإ : يرشخمزلا هلاق ام ةحيبقلا ںاقلألا نمو

 نم بيقلت يف لوقأ امف ؛ طوسبم رذعلا نأ بهو ! ةيلعلا اقلأب ةلفسلا اوبقل

 ةصغلا - « هللاو يرمعل - يه « نيدلا نالفب رييبد الو ليبق يف نيدلا نم سيل
 ظ . غاست ال يتلا

 ثراح اهقدصأو « امهوحنو نمحرلا دبعو هللا دبع هللا ىلإ ءامسألا بحأو
 «دنسم» ىفو « كلال ًافالخ هطو سيو ءايبنألا ءامسأب ةيمستلا هركت الو « مامهو

 ملو ‹ دلولا نم ةثالث هل ناك نم» : لاق ويب يبنلا نأ : ةماسأ يبأ نب ثراحلا

 يف جرخأ دقف ؛ يَ همساب يمستلا يغبنيف يف ‹ (لهج دقف < دمحم مهدحأ مسي

 : دانم ىدان ةمايقلا موي ناك اذإ هنأ : سابع 7 نع عبس نبال «صئاصخلا» ںاتک

 : كلام لاقو“ 3 يسال ؛ ةنجلا ييسر
 ر

Mz 

 وا يف معدل 9 كلذ 9 5 نأ ا ر نبا لاقو

۳۹ 



 ةرمس ثيدح - ۷ ةقيقعلا باب ۳ ةمعطألا باتك - 5

 نيسحلاو نسحلا نذأ يف نذأ هي ىبنلا نأ : يذمرتلاو دواد وبأ ىور : ةدئاف

 يبنلا نأ : ديناسملا ضعب يفو « ىنميلا نذألا دارملاو « مكاحلا هاورو . ادلو نيح

 يلع نب نسحلا نع ينسلا نبا جرخأو « صالخإلا ةروس دولوم نذ يف أرق يي

 هنذأ يف نذأف دولوم هل دلو نم» : قي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 ةعباتلا يهو ؛ «نايبصلا مأ هرضت مل « ىرسيلا هنذأ يف ةالصلا ماقأو « ىنميلا

 . نجلا نم
 : لاق ىسوم يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف امل ؛ رمتب هكينحت بحتسيو

 هل اعدو ‹ ةرمتب هكنحو « ميهاربإ : هامسف قدي ىبنلا تيت تيتأف « مالغ ىل دلو

 ييجي اع وإلا تاع نا سار رست ضير كينحتتلاو « ةكربلاب

 ٠ هتكرب ىجرت نم ریا لهآ نم كنحملا نوكي نأ يغبني يغبنيو « ءيش هنم هفوج
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 روذنلاو ناميألا باتك 6

 تقلطأو « دّيلا : ةغللا يف نيميلا لصأو « نيمب عمج : ةزمهلا حتفب ؛ نامألا
 . هبحاص نيميب لك ذخأ اوفلاحت اذإ اوناك مهنأل ؛ فلحلا ىلع

 : هنأب ٍبغارلا َهَفَّرَعَو « فيوختلا : ىنعمب ؛ راذنإلا هلصأو ءرذن عمج : روذنلاو

 . رمأ ثودحل ؛ بجاوب سيل ام باجيإ

 ل هللا لوسر نع اًمهنع هللا ىضر َرمُع نبأ نع - ١
 قم

 َرَمُع كردأ هنأ :

 لوسر مهادانف « هيبأب فلحي ُرمُعَو « بكر يف نع هللا يضر باطخلا َنبا
 فلحيلف « افلاح ناك مف ؛ مكئابب اوُقلحت نأ مكاهني هللا نإ إ الأ» : الك هللا

1 

 . هيلع قفتم ت . «تمصيل وأ « هللاب

 ر ا قانو ماتا للا قي رمح يدع
 « عمج وأ « عمج مسا ؛ لبإلا نابكر : بكرلا : (بكر يف هنع هللا يضر باطخلا

 هللا لوسر مهادانف « هيبأب فلحي رمعو) ليخلل نوكي دقو « ادعاصف ةرشعلا مهو

 فلحيلف < افلاح ناك نمف ؛ مكئابآب اوفلحت نأ مكاهني هللا نإ الأ» : وَ

 هريغب فلحي ناك قلل هنأ ليلدب « ظفللا اذهب الإ فلحي ال هنأ دارملا سيل : (هللاب

 لتق : لثم « لا ضبا («تْمْلَصَيِل ْوَأ) يتأي امك ء «بولقلا بلقم» :وحن

 . (هيلع قفتم) لتقي
 اوفلحت الد :  ًاعوفرم ةريره يبأ نع :يئاسنلاوةواد يبأل ةياور يفو - 6

 . «(نوقداص متنأو الإ ! « هللاب اوفلحت الو ‹ دادنألاب الو ‹ ْمُكتاهمأب الو ‹ مکئابأب

 . مكئابآب اوفلحت ال» : اعوفرم ةريره يبأ نع يئاسنلاو دواد يبأل ةياور يفو)

۳1 



 ةريره يبأ ثيدح 2 ۹ روذنلاو نالا باتک ٠6

 مهمانصأ انه دارملاو « لثملا : هلوأ رسكب ؛ دنلا : (دادنألاب الو« مكتاهمأب الو

 وحن ؛ اهب مهفلحو ءاهايإ مهتدابعل ؛ ًالاثمأ ىلاعت هلل اهولعج يتلا مهناثوأو

 . («نوقداص متنأو الإ هللاب اوفلحت الو) ىّرُعلاَو تاللاو : مهلوق

 وه امك « ميرحتلل وهو « ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع ىهنلا ىلع ليلد ناثيدحلا

 . ةيرهاظلاو ةلبانحلا تلاق هبو « هلصأ

 ةياور يفو « عامجإلاب ىلاعت هللا ريغب فلحلا زوجي ال :ّربلا دبع نبا لاقو
 : هلوقو . اهب فلحلا دحأل زوجي ال ء اهنع ىهنم ةهوركم هللا ريغب نيميلا نإ : هنع

 ال : يدرواملا لاقو « ًالوأ هب حرص امك « مرحتلا ةهاركلاب دارأ هنأ نايب زوجي ال
 اذإو ءرذن الو « قاتع الو ‹ قالطب ال ىلاعت هللا ريغب ادحأ فلحي نأ دحأل زوجي

 نع روهشملاو « ةيعفاشلا روهمج دنعو « هلزع بجو « كلذب ًادحأ مكاحلا فلح

 . ميظعتلا يف وسي مل ام ةيوداهلل هلثمو « ةهاركلل هنأ ةيكلاملا

 جرخأ الو . تعمس امل ؛ يرحتلا يف ةحضاو ثيداحألا نأ ىفخي ال : تلق

 ريغب فلح نم» : هي لاق هنأ : رمع نبا ثيدح نم هل ظفللاو مكاحلاو دواد وبأ

 ‹ «كرش ىلاعت هللا نود اهب فلحي نيمي لك» : مكاحلل ةياور يفو « «رفك « هللا

 نسم» : ملسم جرخأو ‹ «كرشأ دقف « هللا ريغب فلح نم» : ظفلب دمحأ هإورو

 « هللا الإ هلإ ال : لقيلف ‹ ىزعلاو تاللاو : هفلح يف لاقف . مكنم فلح

  ىزعلاو تاللاب فلح هنأ : صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم يئاسنلا جرخأو

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال لق» : لاقف يج يبنلل كلذ تركذف : لاق

 : ًاثالث كراسي نع ثفناو ءريدق ءيش لك ىلع وهو« دمحلا هلو كلملا هل

۲ 



 ةريره يبأ ثي دح ١/4 روذنلاو ناميألا باتك 6

 . «دعت الو « ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعتو

 نم كرش هنأب اهحيرصتل ؛ مّرحم هنأب لوقلا يّوقت ةريخألا ثيداحألا هذهف
 ٠ ديحوتلا ةملكب نايتإلاو « مالسإلا ديدجتب رمأ اذلو ؛ ليوأت ريغ .

 -. . هج رخأ . (قدص نإ 8 هيبأو 7 حلفأ» : ثيدحب ةهاركلاب لئاقلا لدقساو

 ةظوفحم ريغ ةظفللا هذه نإ : ربلا دبع نبا لاق هنأب : الوأ هنع تيجأو“ ملسم «٠ ٠

 اهيوار نأ مهضعب معز لب ؛ «قدص نإ «  هللاو - حلفأ» : اهيوار نع تءءاج دقو

 نم يهب ؛ مسقلا جرخم جرخت مل اهنأ : ًايناثو , (هيبأو» ىلإ < (هّللاو» فحص

 .هوحتو« هادي تبرت : لثم ‹ ةنسلألا ىلع يرجي يذلا مالكلا ٠

 : هلوق لوأت هنإف ؛ ةهاركلاب لئاقلا ليوأت ىلإ ةراشإ ليوأت ريغ نم : انلوقو

 ‹ ظيلغتلا ىلع اذه لثم ءاملعلا ضعب لمح دق : يذمرتلا هلاق ا ‹ «كرشأ دقف»

 عفري اغنإ اذه نأب بيجأو « كلذ ىلع «كرش ءايرلا» : : هلوق مهضعب لمح امك

 . ًاقافتا مّرحم ارا د عفري الو , هللا ريغب فلح نم رفكب لوقلا

 | . ضعبلا كلذ لاق امك ؛ هلعف نم رفكي الو

 نم تاقولخاب هباتك يف تك دق ىلاعت هللا نأب ةهاركلاب لئاقلا لالعتاو

 هنإف ؛ ىلاعت ترا ءادتقالا دبعلل سيل هنأب بيجأو 2 او رمقلاو سمشلا

 « سمشلا برو : دارملا نأب ةلوؤم اهلك اهنأ ىلع « ديري ام مكحيو ءاشي ام لعفي

 . هوحنو

 : لعفلا نع سفنلا عنمو « هب فولحلا ميظعت يضتقي فلحلا نأ ¢ رحل و

E 



 ةريره يبأ ثيدح _ ٠ روذنلاو ناميألا باتك 6
 تاس ا

 ؛ ىلاعت هللاب ةصتخم ةمظعلا ةقيقح ةقيقحو « هب فلح نم ةمظع درجمب هيلع اهمزع وأ

 ظ . هريغ هب قحلي الف

 وحن وأ « يدوهي هنأب وأ « نيدلا نم وأ « مالسإلا نم ةءاربلاب فلحلا مرحيو
 نم ملسم طرش ىلع دانسإب يئاسنلاو هجام نباو دواد وبأ هجرخأ املا كلذ

 ينإ : ا SE ا لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ةديرب ثيدح

 نلف « اقداص ناك نإو « هلال اسك ريق ابنا حاج هزم مالسإلا نم ءيرب

 . الاس مالسرلا ىلإ عجري

 ةعورشم ةرافكلا ذإ ؛ ت تانيا هذهب فلحلا يف ةرافكلا بوجو مدع رهظألاو

 عراشلا ركذي مل هنألو « هنع ىهن اميف ال « هب فلحي نأ ىلاعت هللا نذأ اميف

 . ريغ ال ديحوتلا ةملك لوقي هنأ ركذ لب ؛ ةرافك

 ٠ هك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو : »

 هي ا ايدو ةياور يفو « «كبحاص هب كقدصي ام ىلع

 .ملس امهجرخأ
 ام ىلع كيمو. ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 امهجرخأ . «فلحتئملا ةّين ىلع نيميلا» : ةياور يفو « «كبحاص هب كقلصي

 ةين اهيف عفني الو « فلحم ا ةين ىلع نوكت نيميلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا : (ملسم

 هل فلحلا ناك ءاوس ؛ قالطإلا هرهاظو « هرهظأ ام ريغ اهب ىون اذإ فلاحلا

 هيلإ ريشي امك « فيلحتلا هل فلحلا ناك ثيح دارملاو ؛ قحلل يعدملا وأ « مكاحلا

 فلحملل ناك ثيح كلذ نأ ديفي هنإف ؛ «كبحاص هب كقدصي ام ىلع» : هلوق

٤ 



 ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح 0١ ْ روذنلاو ناميألا باتك 1

 ريغ ىلع ناك ول امأو « فلاحلا ىلع هاعدا اميف ًاقداص ناك ثيح وهو « فيلحتلا
 bi 0 فلحلا نوكي نأ ةيعفاشلا تربتعاو « فلاحلا ةين ةينلا تناك « كلذ
 . فلاحلا ةين ةينلا تناك

 ءاوس ؛ ثنحي الو « هعفنتف « ىروو فاح فلج اذإ اًمأو : يوونلا لاق

 يف رابتعا الو ؛ هبئان ريغ وأ « يضاقلا ريغ هفلح وأ « فيلحت ريغ نم ءادتبا فلح
 ةين ىلع نيميلا نأ لصاحلاو ؛ يضاقلا ريغ  ماللا رسكب  فلحما ةينب كلذ

 تهجوت ىوعد يف هبئان وأ ‹ يضاقلا هفلحتسا اذإ الإ « لاوحألا عيمج يف فلاحلا

 ريغب فلح اذإ امأ ؛ ثيدحلا دارم وهو ‹ فلحتسملا ةين ىلع نيميلا نوكتف « هيلع

 ةين ىلع نيميلا نوكتف « هيلع تهجوت ىوعد يف هبئان وأ « يضاقلا فالحتسا
 اذإ هنأ الإ « قاتعلاو قالطلاب وأ « ىلاعت هللاب سل نيا لحل

 ؛ فلاحلا ةينب رابتعالا نوكيو « ةيروتلا هعفنتف « قاتعلاو قالطلاب ىضاقلا هفلح

 . ه | . هللاب فلحتسي اغإو « قاتعلاو قالطلاب فيلحتلا هل سيل ىضاقلا نأل

 رهاظ لب ؛ ! هبئان وأ « ىضاقلاب ثيدحلا دييقت ءاج نيأ نم يردأ الو : تلق

 . ًاقلطم فلحتسملا ةين ةينلاف « قحلا هل نم هفلحتسا اذإ هنأ ثيدحلا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرمس نب نمحرلا دبع نعو - 1١

 تأو « كنيمي رع رفكف ٠ اهنم ًارّيخ اهريغ َتْيَأَرْف نيمي ىلع َتفَلَح اذإو» : ا

 فك ريخ وه يذلا تأف» : يراخبلل ظفل يفو « هيلع َقْفَتُم . «ٌريخ وه يذلا

 وه يذلا تئا مث « ك كنيمي نع رّفكف» : دواد يبأل ةياور يفو « «كنيمي نع

 . حيحص امهدانسإو . «ريخ

o 



 ةرمس نب نمحرلا دبع ثيدح _ ١ روذنلاو ناميألا باتك

 سمش دبع نب بيبح نبا : (هنع هللا يضر ةرمس نب نمحرلا دبع نعو)

 نكس مث «ناتسجس حتتفا « حتفلا ةملسم نم يباحص « ديعس يبأ يمشبعلا
 اذإو» : هلي هللا لوسر لاق : لاق) اهدعب وأ« نيسمخ ةنس اهب تامو ةرصبلا

 اهريغ تيأرف) انام اني اغ هلم فولحم ىلع : يأ : (نيمي ىلع تفلح

 ظفل يفو , هيلع قفتم . ريخ وه يذلا تئاو « كنيمي نع ُرَّمكف « اهنم ًاريخ
 : (دواد يبأل ةياور يفو ‹ «كنيمي نع رفكو « ريخ وه يذلا تئاف» : يراخبلل

 : (امهدانسإو . (ًريخ وه يذلا تئا مث« كنيمي نع ٌرّفكف») ًاضيأ نمحرلا دبع نع

 ىلإ دوعيل ؛ ريمضلا دارفإ ىلوألاو « دواد يبأ ةياورو يراخبلا ظفل : يأ ؛ ةينثتلاب

 ال حيحص «نيحيحصلا» يف ام نأ مهفرع نم ملع املا طقف دواد ىبأ

 . (حيحص) هدانسإ : لاقي نأ ىلإ جاتحي

 يدامتلا نم ًاريخ هكرت ناكو « ءيش ىلع فلح نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 . بجي هنأ ال « كلذ هل بحتسي امإ هنأب ريهامجلا حرص

 ةياور

 هنكلو ‹ رمألا هديفي امك ‹ ريخ وه ام نايتإو ءر

 بوجو مدع ىلع عامجإلا يعدا هنكلو « ةرافكلا يدقت بوجو هرهاظو

 لبق اهميدقت حصي ال هنأ ىلعو « ثنحلا دعب ام ىلإ اهريخأت زاوج ىلعو « اهميدقت
 لبق ةرافكلا مّدقي هنأ ىلع ‹ «ريخ وه يذلا تئا مث» : ةياور تلدو « نيميلا

 المح ؛«مث» ةياور ىلع لمحت واولا ةياورو « بيترتلا «مث» ءاضتقال ؛ ثنحلا

 ىلع لاد ثيدحلاف الإو « اهريخأت زاوج ىلع عامجإلا مت نإف ؛ ديقملا ىلع قلطملل

 . اهيدقت بوجو

1 



 رمع نبا ثيدح 7 روذنلاو ناميألا باتك

 ةعبرأو ‹ امهريغو يعفاشلاو كلام ثنحلا ىلع اهميدقت زاوج ىلإ بهذ نمو -

 : اولاق نكل « ءاملعلا ريهامج لوق وهو ؛ نيعباتلا نم ةعامجو « ةباحصلا نم رشع ظ

 . ةرافكلا عاونأ عيمج يف راج اذه نأ هرهاظو « ثنحلا نع اهريخأت بحتسي

 لبق زوجي ال : لاقو , موصلاب ريفكتلا دقت ءازجإ مدع ىلإ يعفاشلا بهذو '

 ‹ ناضمر موصو « ةالصلاك اهتقو ىلع اهميدقت زوجي ال ةيندب ةدابع اهنأل ؛ ثنحلا

 ظ . ةاكزلا ليجعت زوجي امك « هميدقت زئاجف , موصلا ريغب ريفكتلا اّمأو

 ىلع ثنحلا ىلع ريفكتلا دقت زوجي ال هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو
 ؛ نيميلاو ثنحلا عومجم وه ةرافكلا دوجو ببس نأل : ةيوداهلا تلاق ؛ لاح لك

 الو . ثنحلا ببسلا : ةيفنحلا دنعو ؛ بوجولا ببس مامت لبق يدقتلا حصي الف

 برقأ لوألا لوقلاف ؛ ؛ هيلإ اوبهذو هب اوللع ام فالخ ىلع لاد ثيدحلا نأ ىفخي

 . هب لمعلا ىلإ

 نم» : لاق اق لو هللا لوس نأ اًمهنع هللا خوا نعو 2.

 و ةعيرألاو مخا هور . (هْيلَع ثنح الف « هللا ءاش نإ : لاقف نيمي ىلع فلَح

 | ظ . نابح نبا هو

 ىلع فَّلَح ْنَم» : لاق وا ذا لوسر نأ: اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 نبا هححصو ؛ ةعبرألاو دمخأ هاوَر . (هْيلَع < ثنح الف « هللا ءاش نإ : لاقف نيمي

 لع ا ناقد . ينايتخسلا بويأ ريغ هعفر ًادحأ ملعن ال : يذمرتلا لاق : (َناَّبح

 نع الإ  هعفر حصي ال: يقهيبلا لاق . هعفري ال ةراتو « ةرات هعفري بويأ ناك

 . هيف كش هنأ عم بويأ

۷ 



 رمع نبأ ثيدح _ ۲ > روذنلاو ناميألا باتك ١

 ظفاح ةقث بويأ نأ ىفخي الو « ىرخأ هفقوو ةرات هعفر هنأ ديري هنأك : تلق

 ‹ ةلوبقم لدع ةدايز هعفر نأل ؛ هيف حدقي ال ةرات هفقو هنوكو « هعفرب هدّرفت رضي ال

 نب بويأو « دقرف نب ريثكو « ةبقع نب ىسومو « يرمعلا هللا دبع هعفر دقو

 نإو هنأ ىلع . هعفر یوقف « ًاعوفرم عفان نع مهلك < ةيطع نب ناسحو « ىسوم
 . هيف داهتجالل حرسم ال ْذِإ ؛ عفرلا مكح هلف « ًافوقوم ناك

 نوملسملا عمجأ : يبرعلا نبا لاقو ؛ ريهامجلا بهذ ثيدحلا هدافأ ام ىلإو
 زاج ولو : لاق ء الصتم هنوك طرشب نيميلا داقعنا عنمي « هللا ءاش نإ : هلوق نأب

 ىلإ جتحي ملو « نيمب يف دحأ ثنحي ملا تلسلا نفع لاق امك < افق

 هللا ءاش نإ : لوقي نأ وه : روهمجلا لاقف ؛ لاصتالا نمز ىف اوفلتخاو ! ةرافكلا

 وه اذهو : تلق ؛ سفنتلا هرضي الو ءامهنيب ا و
 . «لاقف» : هلوق يف ءافلا هل لدت يذلا

 نم مقي ملام« ءانثتسالا هل نأ : نيعباتلا نم ةعامجو نسحلاو سواط نعو

 ‹ رهشأ ةعبرأ دعب : ريبج نب ديعس لاقو « ةقان ةبلح ردق : ءاطع لاقو « هسلجم

 . ركذي ىتم ًادبأ ءانثتسالا هل : سابع نبا لاقو

 نأب ليواقألا هذه مهضعب لّوأت دقو « ليلدلا نع ةيلاخ ريداقت هذهو : تلق

 بهذ ام ىلع بجي وأ « ًاكربت ؛ هللا ءاش نإ : لوقي نأ هل بحتسي هنأ مهدارم

 نوكيف ؛ [14 :فهكلا] #تيسن اذإ كبر ركذاو# : ىلاعت هلوقل ؛ مهضعب هيل

 لوقلا ىلع بدنلا باوث ليصحتتل وأ « هكرتب لصاحلا مثإلل ًاعفار ءانثتسالا

 ظ . ثنحلا عنمو نيميلا لح هب اوديري ملو « هبابحتساب

۳۸ 



 رمع نبا ثيدح 01 روذنلاو ناميألا باتك

 دال م فلحلا يف ثنحلل عنام ءانثتسالا له ؛ اوفلتخاو

 فلحلا يف الإ عفني ال : كلام لاف قل ورتو ا نه فال

 ةرافك كلذ : لاق ىلاعت هنأب لدتساو « يبرعلا نبا هاوقتساو « هريغ نود للاب .

 يهو ؛ ةيعرشلا نيميلا الإ كلذ يف لخدي الف ؛ [84 : ةدئاملا] #متفلح اذإ مكناميأ

 ( ظ ( نا فاللا

 ا ی ر ایک

 : هدبعل لاق اذإو « قلطت مل ؛ هللا ءاش نإ قلاط تنأ : هتأرمال لاق اذإ» : ًاعوفرم
 نب ديمح هب دّرفت : يقهيبلا لاق هنأ الإ « «رح هنإف ؛ هللا ءاش نإ رح تنأ

 . هدانسإ يف هيلع فلتخاو « لوهجم وهو ؛ كلام

 نوكي نأ هيف ربتعم « هللا ءاش نإ : هلوقب ءانثتسالا نأ ىلإ ةيوداهلا تبهذو

 . ابجاو ناك نأب ؛ هللا هؤاشي امم ناك نإف ؛ هؤاشي ال وأ « هللا هءاش اميف هيلع فولحما

 « لاح لا يف ةلصاح هللا ةئيشم نأل  ملكتلا لاح وأ سلجلا يف ًاحابم وأ « ًابودنم وأ

 وأ « ًاروظحم نوكي نأب ؛ هؤاشي ال ناك نإو ‹ هب دقعنت لب ؛ نيميلا لطبت الف

 دييقتلا مكح ةئيشملاب ءانثتسالا مكح اولعجف « نيميلا دقعنت الف « ًاهوركم

 ءاشي نأ الإ : هلوق اذكو « هئافتناب يفتنيو هب قلعملا عوقو دنع قلعملا عقيف « طرشلاب
١ 

 . لاوقألا هذه هقباطت ال ثيدحلا نأ ىفخي الو « هللا ءاش نإ مكح همكح ؛ هللا

 ؛ ةينلا ءانثتسالا ىف ىفكي ال هنأ ىلع ليلد « «هللا ءاش نإ : لاقف» : هلوق یفو

 ريغ نم ةينلاب ءانثتسالا ةحص ةيكلاملا ضعب نع يكحو « ءاملعلا ةفاك لوق وهو

 حتفب : ينعي  ناميألا يف ةينلا باب : هيلع بّوبو يراخبلا راشأ اذه ىلإو « ظفل

۳4۹ 



 رمع نبا ثيدح ۳ روذنلاو ناميألا باتك ١١

 نم الإ e ظفلي مل نإو « ةينلاب ءانثتسالا ةحص ةيوداهلا بهذمو ؛- ةزمهلا

 . ظفللاب ءانثتسالا نم دب الف « صوصنم ددع (

1A1تاق ل لكي يبنلا نع تناك لاق هنع هللا يضر هنعو  

 ( . يراخبلا هاور . «بولقلا

 1 | يبنل نيمي تناك : لاق هنع هللا يضر ُهْنَعَو)

 . (يراخُبلا هاور

 يراخبلا ركذ دلو غ مسقلا يف هيلع بظاوي ناك يذلا ظفللا اذه نأ دارملا

 يفو « «بولقلا بّلقُمو ال» : اهب مسقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناك يتلا ظافلألا

 ‹« هديب دمحم سفن يذلاو « هديب يسفن يذلاو ‹« بولقلا فرصمو ال» : ةياور

 يذلاو» : لاق نيميلا ىف دهتجا اذإ ناك : ةبيش ىبأ نبالو « «ةبعكلا برو « هللاو

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ا لر تناك : هجام بالو ع (هديب مساقلا يبأ سفن

 . «هديب يسفن يذلاو ٠ هللا دنع دهشأ» : اهب فلحي يتلا ملسو هلآ ىلعو

 ؛ بلقلا تاذ بيلقت ال « اهلاوحأو اهضارغأ بيلقت « ىولقلا بيلقتب دارملاو

 : بلقتلاو « يأر ىلإ يأر نع اهفرص « رئاصبلاو بولقلا هللا بيلقت : بغارلا لاق
 نبا لاقو « [؛5 :لحنلا] «مهبلقت يف مهذخأي وأ» : ىلاعت هللا لاق « فرصتلا

 « مالكلاو ملعلا لحم ناسنإلل هلعجو « هللا هقلخ ؛ ندبلا نم ءزج بلقلا : ىبرعلا

 ةيلعفلا تافرصتلا لحم ندبلا رهاظ لعجو « ةنطابلا تافصلا نم كلذ ريغو

 . هيدهي هرونب لقعلاو ءرشلاب رمأي ًاناطيشو «ريخلاب رمأي اكلم هب لكوو « ةيلوقلاو

 رطاوخلا نيب بلقتي بلقلاو « لكلا ىلع رطيسم ءاضقلاو « هيوغي هتملظب ىوهلاو

 . «بولقلا لقفز الد :

۳o٠ 



 رمع نبا ثيدح _ ۳ روذنلاو ناميألا باتك ۔ ٥

 نم ا 596 ناطيشلا نمو « ةرات كلملا نم ةمللاو « ةئيسلاو ةنسحلا

 .هاأ. هللا هظفح

 ۰ 037 يسفنلا مالكلا تابثإ ىلع هنم ءانب ؛ مالكلاو : هلوقو : تلق

 .. مالكلا نم قباسلل يفنو در « «ال» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو « بلقلا

 نم نكت مل نإو « هللا تافص نم ةفصب ماسقإلا زاوج ىلع ليلد ثيدحلاو
 ةفصب وأ « هللاب فلحلا : اولاق ثيح ؛ ةيوداهلا تبهذ اذه ىلإو ؛ تاذلا تافص

 , ةردقلاو ملعلاك تاذلا ةفصب نوديريو ؛ اهدض ىلع نوكي ال « هلعفل وأ « هتاذل

 لعفلا ةفصب نوديريو « هللا ملعك ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضإ نم دب ال : اولاق مهنكلو
 فلحلا نع ىهنلاب ثيدح درو دق هنأ الإ . هللا ىلإ تفيضأ اذإ ةنامألاو دهعلاك

 سيلف < ةنامألاب فلح نم» : ظفلب ةديرب ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ؛ ةنامألاب

 . دابعلا ىلع هضورف نم لب ؛ ىلاعت هتافص نم تسيل ةنامألا نأل ؛ كلذو « «انم

 الف ؛ ةعيشملاو اضرلاو بم 5 || نع زارتحا ء اهدض ىلع نوكي ال : مهلوقو
 0 ظ ل

 ءامسألا عيمج نأ ىلإ - ةيفنحلاو ةيكلاملا مالك رهاظ وهو - مزح نبا بهذو

 بهثو « نيميلا يف حير ٠: تافصلا اذكو ةحيحصلا ةنسلا وأ « نآرقلا يف ذ ةدراولا

 ظ ] .. ةرافكلا ه

 صتحي ر ظفللا ناك نإ : 0 5-5 » مع روهشلا يف ةيعفاشلا تلصفو

 نکل « هريغ ىلعو 0 هيلع قلطي ناك نإو ٠ قلطأ وأ د دصق ءاوس 0

٥1 



 ورمع نب هللا دبع ثيدح ٤ روذنلاو نايألا باتك 6

 . ىلاعت هللا ريغ هب دصقي نأ الإ « نيميلا هب دقعنتف « قلاخلاو « برلاك « ديقي

 ىون نإف ؛ دوجوملاو يتلا : وحن « ءاوسلا ىلع هريغ ىلعو هيلع قلطي ناك نإو

 ىلع دقعنا « ىلاعت هللا هب یون نإو « نيميب سيلف « قلطأ وأ « ىلاعت هللا ريغ
 0 . حيحصلا

 ىلإ يبارعأ ءاج : لاق اًمُهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو 4
 نيميلا» : هيفو ‹ ثيدحلا ركذف « ؟رئابكلا ام !هللا لوسر اي : لاقف هبي يبتلا
 لام اهب عطتقُي يتلا» : لاق ؟سومقلا نيميلا امو : تلق : هيفو « «سوُمغلا

 . يراخبلا ةجرخأ . «بذاك اهيف َوُه ملسُم ئرما

 ا لاق) صاعلا نبا : يأ : (امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو)

 , ثيدحلا رك ذف . ؟رئابكلا ام ! هللا لوسر اي: لاقف ب يبنلا ىلإ يبارعأ

 ةلمهمو هرخآ ميملا مضو ةمجعملا نيغلا حتفب يهو : («سوُمغلا نيميلا» : هيفو

 يبنلا وه بيجم او « ثيدحلا يوار ورمع نبا لئاسلا نأ هرهاظ : (تلق : هيفو)
 « بيجا هللا دبعو « هللا دبعل هللا دبع ريغ لئاسلا نوكي نأ لمتحيو « يي

 قاد لام اهب عطتقي يتلا» : لاق ؟سومغلا نيميلا امو) رهظأ لّوألاو

 . (يراخبلا هجرخأ . «بذاك اهيف

 ناسللا ىلع يرجت لب ؛ ال وأ ‹ دصقو بلق دقعب نوكت نأ امإ نيميلا نأ ملعا

 ؛ يفن وأ تابثإب تناك ءاوس ؛ ملكتملا هدوعت ام بسحب عقت امنإو ؛ بلق دقع ريغب

 ال : هيف ىلاعت هللا لاق يذلا وغللا یه هذهف « هّللاو الو « هللاو ىلبو « هللاو : وحن

 .. هليلد يتأي امك « ۲۲١[ : ةرقبل] «مكناميأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي

oY 



 ورمع نب هللا دبع ثيدح 65 ٠ روذنلاو نايألا باتك ٠١

 ىلإ هبسحب مسقنيف « هيلع فولحملا لاح ىلإ رظنيف بلق دقع نع تناك نإو

 نونظم وأ ) بذكلا مولعم وأ © قدصلا 2 نوكي نأ امإ : ةسمخ ماسقأ

 . هيف اكوكشم وأ « بذكلا نونظم وأ « قدصلا

 بروف# : وحن ىلاعت هللا مالك يف تعقو ىتلا يهو ؛ ةقداص ّرب نيمي : لوألاف

 يف تعقوو « ۲١[ :تايراذلا] (نوقطنت مكنأ ام لثم قحل هنإ ضرألاو ءامسلا

 ؛ ًاعضوم نينامث نم رثكأ يف فلح لب هنإ : : ميقلا نبا لاق ؛ قلي هللا لوسر مالك

 امل كلذو ؛ «هب فلحي نأ بحي ىلاعت هللا نإ» : ا هذهو

 ‹ ةرجافلاو روزلا : اهل لاقيو « سومغلا نيميلا « بذكلا مولعم وهو : يناثلاو

 تمس : «ةياهنلا» نق لاق ةروبصم اورج نمی ثيداحألا نوف تيمسو

 دقو « لعاف ىنعمب لوعف يه اذه ىلعف « رانلا يف اهبحاص سمغت اهنأل ؛ ًاسومغ

 ا ا 00

 .٠ ةرجاف : ىمست اھنکلو اسوم

 اذهف « ةباصإلا هيف فشكنا ام : لوألا : نامسق وهو ؛ هقدص نظ ام : ثلاثلا

 هقدص نظ ام : يناثلاو . هلثم راص فاشكنالاب ذإ ؛ هقدص ملع اب ضعبلا هقحلأ

 عضو نأل ؛ نيمسقلا نيذه يف فلحلا زوجي ال : ليق دقو « هفالخ فشكناو

 ين نومضم ملعأ انأ : لوقي فلاحلا نأكف ؛ لامتحالا عطقل ؛ فلحلا

 . هنظ ىلع فلح امنإ هنإف ؛ بذك



 ورمع نب هللا دبع ثيدح ۔ ٤ روذنلاو ناميألا باتك ٠ 1١6

 , مرتو هلع بلحا هيد صاع عبارلا |

 55 E م هبذكو هقدص يف كش ام : سماخلا

 ظ . هقدص مولعملا ادع

 يف نأ لئاسلا دنع ًامولعم ناك دق هنأ ىلع ليلد هيف ؟رئابكلا ام: هلوقو ٠
 نيمرحلا مامإ بهذف ؛ كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو . اهريغو رئابك يصاعملا
 اهنأ ىلإ ريهامجلا بهذو « رئابك اهلك يصاعملا نأ ىلإ ملعلا ةمئأ نم ةعامجو

 نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ : ىلاعت هلوقب اولدتساو « رئاغصو رئابك ىلإ مسقنت
 «شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلاوإ# : هلوقبو « 8١[ : ءاسنلا] #هنع

 يصاعملا نم ءيش ةيمست ىلع ليلد 1 هنأ ىفخي الو : تلق « [990 : ىروشلا]

 | .٠ عازتلا ف 6

 نم نأ ىلع لكلا قافتال ؛ يظفل فالخلا امإ « ىنعملا يف فالح ال : ليقو

 . لمأت ًاضيأ هيفو : تلق اهيف حدقي ال ام اهنمو « ةلادعلا يف حدقي ام يصاعلا

 لتقو « نيدلاولا قوقعو « هللاب كارشإلا : هيف ركذ « ثيدحلا ركذف : هلوقو
 يف ءاملعلا هلاق ام ىلإ هللا همحر حراشلا ضّرعت دقو « سومغلا نيميلاو « سفنلا

 قيقحتلاو « ةلوخدم ليواقأ يهو « كلذ يف مهليواقأ لقن لاطأو «ةريبكلا ديدحت

 !«ريبك اذهو «ريغص اذه نأب مزجلا متي الف ؛ يبسن رمأ رغصلاو ربكلا نأ .
 د ىلع ن قاب هادع امو « ريبك وهف ؛ هرببك ىلع عراشلا صن ام ىلإ عوجرلاب

 . لامتحالاو

of 



 ظ ورمع نب هللا دبع ثيدح 2 ٤ روذنلاو نامألا باتك 6

 نم اهعبتت دعب اهيلع صوصمنملا رئابكلا «هدعاوق» يف يئالعلا دع دقو

 557 ىنزلاو « لتقلاو « هللاب كرشلا ي ىهو « نيرشعو اسمح اهغلبأف « صوصنلا

 فذقو« ميتيلا لام لكأو٠ ابرلا لكأو؛ فحزلا نم رارفلاو « راجلا ةليلحب

 ‹روزلا ةداهشو 4 قح ريعب ملسملا صرع يف ةلاطتسالاو ركاز ¢ ااا

 هللا تيب لالحتساو « رمخلا برشو « ةقرسلاو « ةميمنلاو « سومغلا نيميلاو

 حور نم سأيلاو ‹ ةرجهلا دعب برعتلاو ؛ ةئسلا كرتو ؛ ةقفصلا ثكنو « مارحلا

 نم هزنتلا مدعو « ءاملا لضف نم ليبسلا نبا عنمو هللا ركم نم نمألاو « هللا

 . ةيصولا يف رارضإلاو ١ امهمتش ىلإ نسستلاو نيدلاولا قوقعو « لوبلا

 » : «نيحيحصلا» ىف امنإو « ةريبك اهنأب صنلا دري مل ةقرسلا نأب بقعتو

 ‹ كلذ لعف نإف» : يئاسنلا ةياور يفو « «نمؤم وهو < قرسي نيح قراسلا قرسي

 يف ءاج دق « «هيلع هللا بات بات نإف ؛ ع نم ووا ةقبر علخ دقف

 ¢ ةريبك ا ةمينغلا صعب ءافخا ل وهو - لولغلا ىلع صنلا ةحيحص ثيداحأ

 ©« فيعض ثيدح هنكلو « لحفلا عنمو «رذع ريغل نيتالصلا نيب عممملا يف ٍؤ ءاجو

 رئابكلا ربكأ نم نإ» : ةريره يبأ ثيدحك « رئابكلا ربكأ ركذ ثيداحألا يف ءاجو

 1 نسح دانسإب متاح يبأ نبا هجرخأ 1 «ملسم لجر ضرع يف ءرملا ةلاطتسا

 . .ربكألاو ريبكلا بونذلا يف نوكي نأ نم عنام الو« ثيداحألا نم هوحنو

 ربلا دبع نباو رذنملا نبا لقن دقو ) سومغلا ىف راك ال هنأ فيولا رهاظو (

 ةريره 2 نع قيقحتلا يف يزوجلا نبا جرخخأ دقو« كلذ ىلع ءاملعلا قافتا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ : ًاعوفرم هنع هللا يضر

 هه



 ةشئاع ثيدح _ 6 روذنلاو ناميألا باتك

 وار هيفو « «قح ريغب الام اهب عطتقي «ربص نيمي : ةرافك اهيف سيل» : لوقي
 ا . لوهجم

 انك : افوقوم دوعسم نبا نع يضاقلا ليعامسإو سايإ يبأ نب مدآ ىور دقو
 لام ىلع لجرلا فلحي نأ ؛ سومغلا نيميلا : هل ةرافك ال يذلا بنذلا دعن

 مزح نبا ملكت نكلو « ةباحصلا نم هل فلاخم الو : اولاق ؛ هعطتقيل ؛ ًابذاك هيخأ

 . ةيوداهلا تبهذ ةرافكلا مدع ىلإو « دوعسم نبا رثأ ةحص يف

 نبا هراتخا يذلا وهو « اهيف ةرافكلا بوجو ىلإ نورخأو يعفاشلا بهذو

 ( ۸٩[ : ةدئاملا] «نامعألا مت دقع اب مكذخاؤي نكلو# مومعل ٤ «ىلحملا» حرش يف مزح

 صصخت ىتح « ةجح هب موقت ال ثيدحلاو : اولاق ؛ ةدوقعم سومغلا نيميلاو

 ‹ نيميلا مثإ عفر يف هعفنت ةرافكلاف ؛ ةبوتلا الإ اهرفكي ال هنأب لوقلاو « ةيآلا

 هللا احم « باتو هنم للحت نإف ؛ هيخأ لام نم اهب هعطتقا ام هتمذ یف ىقبيو

 ٍ مثلا هنع ىلاعت

 هللا مك ذخاؤي ال» : ىلاعت هلوق يف اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 6

 . هللاو ىلَبو  هللاو ال : لجّرلا لوق وه : تلاق ؛ [1؟ : ةرقبلا] «مكناميأ يف وغللاب

 . ًاعوفرم دواد وبأ اورو , يراخبلا هَجرخأ

 وغللاب هللا مك ذخاؤي ال» : ىلاعت هلوق يف اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 . هللاو ىلبو « هللاو ال : لجرلا لوق وه : تلاق « ۲٠١[ :ةرقبلا] «مكناميأ يف

 . . (اعوفرم دواد وبأ هاورو) ةشئاع ىلع ًافوقوم : (يراخبلا هجرخأ

 بنك



 ةريره يبأ ثيدح 7 روذنلاو ناميألا باتك

 ىرج امنإو « فلحلا دصق نع نوكي ال ام ناميألا نم وغللا نأ ىلع ليلد هيف

 هلقنو « يعفاشلا بهذ اذهب وغللا ريسفت ىلإو ؛ فلحلا ةدارإ ريغ نم ناسللا ىلع

 . نيعباتلا نم ةعامجو « ةباحصلا نم امهريغو سابع نباو رمع نبا نع رذنملا نبا

 نظي ؛ ءيشلا ىلع فلحي نأ نيميلا وغل نأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذو

 ٠ يقو « نابضغ وهو « فلحلا اهنأ ىلإ سواط بهذو « هفالخ فشكنيف « هقدص

 باب يعمل ةشئاع ريسفتو « ليلد اهيلع موقي ال رخأ ريسافت كلذ

 . برعلا ةغلب ةفراع يهو « ليزنتلا

 ةغل؛ هللاو ىلبو « هللاو ال : ةبالق يبأو نسحلاو سواطو يبعشلاو ءاطع نعو

 ةغللا يف وغللا نألو ؛ مالكلا ةلص نم يهو « نيميلا اهب داري ال برعلا تاغل نم

 ‹ ىغللاو وغللا : «سوماقلا» ىفف « لوقلا نم هب تعي ال امو « ًالطاب ناک ام

 ا ا ا اا

RK 

 هلل تإ» : الك هلا لوز لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 5

 يذمرتلا قاسو « هيلع َقْفَتُم . «ةنحلا لخد « اهاصخأ اا نيعستو ةعست

 . ةاورلا ضعب نم جاردإ اهدرس نأ قيقحتلاو « ءامسألا ناّبح َنباو
١ 

 ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . «ةنجلا ا «اهظفح نم» : ظفل يفو : : (اهاصخحأ نم ؛ امسا نبعستو

 نم 5-5 اهدرس نأ قيقحتلاو « ءامسألا نابح نباو يذمرتلا قاسو : هيلع

 . (ةاورلا ضعب

Tov 



 ةريره يبأ ثيدح <85 روذنلاو ناميألا باتك

 رهاظو « ةاورلا ضعب نم جاردإ اهدرس نأ ثيدحلا ةمئأ نم ظافحلا قفتا

 موهفمب لوقلا ىلع ءانب ؛ ددعلا اذه يف ةرصحنم ىنسحلا هللا ءامسأ نأ ثيدحلا

 هاها يو هلوق نع دعي كدام رع اه رص دنا لير ا هدا
 ةليضفب صتخت نيعستلاو ةعستلا هذه نأ دارملاف « أدتبملا ربخ وهو « «ةنجلا لخد

 اذه ىلإو « ةنجلا لوخدل ببس اهءاصحإ نأ وهو « ىلاعت هئامسأ رئاس نيب نم

 . روهمجلا بهذ

 هنأ هانعم سيلو « ىلاعت هللا ءامسأ رصح ثيدحلا يف سيل : يوونلا لاقو

 نبا هححصو « دمحأ هجرخأ ام هيلع لديو « نيعستلاو ةعستلا ريغ مسا هل سيل

 هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ» : اعوفرم دوعسم نبا ثيدح نم نابح

 يف هب ترثأتسا وأ . كقلخ نم ادحأ هتملع وأ « كباتك يف هتلزنأ وأ « كسفن

 نم دحأ اهفرعي مل ءامسأ ىلاعت هل نأ ىلع لد هنإف ؛ «كدنع بيغلا ملع

 هنكلو « هئامسأ ضعب هدابع ضعب ملعي دق هنأ ىلع لدو « اهب رثأتسا لب ' هقلخ

 . نيعستلاو ةعستلا نم هنأ لمتحي

 هءامسأ نأ حص دق : لاقف , مزح نب دمحم وبأ ركذ اميف رصحلاب مزج دقو
 ةئام» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلوقل ؛ ًائيش نيعستو ةعست ىلع ديزت ال ىلاعت

 ءاصحإ ىف ثيداحأ تءاجو : لاق مث « اهلطبأو ةدايزلا ىفنف « ءةدحاوالإ
 نم ذخؤت اغإو « ًالصأ ءيش اهنم حصي ال ةبرطضم ٠ هدد يتسلل ةنبتسلا
 اهجرختسا ؛ امسا نينامثو ةعبرأ درس مث ‹ دي يبنلا نع حص امو « نآرقلا صن

 . ةنسلاو نآرقلا نم

o۸ 



 ةريره يبأ ثيدح 7 روذنلاو ناميألا باتك

 ًادحأ مزح نبا ركذ هنإ : «صيخلتلا» يف فنصملا مالكل اعين ؛ حراشلا لاقو

 همالك انلقن دقو « نونامثو ةعبرأ مزح نبا مالك يف هانيأر يذلاو « امسا نينامثو

 ظ . «صيخلتلا» شماه ىف هركذ ام ىلع ىنسحلا ءامسألا نييعتو

 يف اهدرسو وسا نست د اخف ةارقلا نم فنصملا جرختساو

 هنأ (قحلا راثيإ» يف ريزولا مي ميهاربإ نب دمحم ديسلا ركذو < هريغو «صيخلتلا»

 : «راثيإلا» بحاص لاق نإو < اد نيعبسو ةثالثو ةئام تغلبف ‹ نآرقلا نم اهعبتت

 مالك نم تفرعو ٠ اف امك اهاتدحرف اها ددغو: نسو سمو ام

 هنأو ؛ ماج دنع ع جردم ةفورعملا ىنسجلا ء ءامسألا درس نأ هدارم نأ فنصملا

 ظ 2 ٠ لَو همالك نم سيل

 يف ءاملعلا مالك هلقن دعب فنصملا لاقو « عوفرم اهدع نأ ىلإ نوريثك بهذو
 بيعش نع ملسم نب ديلولا ةياورو : هظفل ام اهيف فالتخالاو ءامسألا ددع ركذ

 مث « ىنسحلا ءامسألا حرش نم بلاغ لّوع اهيلعو « ةحضاولا قرطلا برقأ يه

 يف ًاليدبتو ؛ اهظافلأ صعب ىلا ًافالتخا ركذو « يذمرتلا ةياور ىلع اهدرس
 : لاق مث , ظفلب ظفلل تاياورلا ىدحإ

 :مانقأ ةعبرأ ىلع ىنسحلا ءامسألا نأ ملعاو

 0000 . هللا وهو « ملعلا مسالا : لوألا نقلا.

 عسر ريدا ميلعلاك « تاذلل ةتباثلا تافصلا ىلع لدي ام : يناشلاو 0

 .  .ريصبلاو

0۹ 



 ةريره يبأ 5033 ۱۲۸١ روذنلاو ناميألا باتك

 . قزارلاو قلاخلاك « هيلإ رمأ ةفاضإ ىلع لدي ام : ثلاثلاو

 . سودقلاو يلعلاك « هنع ءيش بلس ىلع لدي ام : عبارلاو .

 نأ دحأل زوجي ال هنأ : ىنعي ؛ ؟ةيفيقوت ىه له ؛ ًاضيأ ءاملعلا فلتخاو

 صن هب درو ام الإ « هيلع قلطي ال لب ؛ ًامسا ىلاعت هلل ةتباثلا لاعفألا نم قتشي

 تلاقو « ةيفيقوت اهنأ انباحصأ نع روهشملا : يزارلا رخفلا لاقف « ةّنسلاو باتكلا
 ‹ ىلاعت هللا قح ىف تباث ظفللا ىنعم نأ ىلع لقعلا لد اذإ : ةيماركلاو ةلزتعملا

 | . ىلاعت هللا ىلع هقالطإ زاج

 : يلازغلا لاق ؛ تافصلا نود ةيفيقوت ءامسألا : يلازغلاو ركب وبأ يضاقلا لاقو

 د ی ل ا ليسو هلو هيلع هللا ىلص ىلا يمس ا نيل هنا اح
 . ىلاعت هللا قح یف كلذك « هسفن هب ىمس الو « هم الو « هوبأ

 الف ؛ ًاصقن مهوت ةفص وأ مسا ىلاعت هيلع قلطي نأ زوجي ال نا ىلع اوقفتاو

 «نودهاملا معنف# : نآرقلا يف ءاج نإو « قلاف الو « عراز الو «دهام : لاقي

 : ماعنألا] (ىونلاو بحلا قلاف# « [54 : ةعقاولا] «نوعرازلا نحن : مأ» ٤۸[ ٠ : تايراذلا]

 :c[ot نارمع لآ] كرك اوركمو# : درو نإو « ءانب الو ءركام : لاقي الو ء[46

 ظ . ٤١[ : تايراذلا] «اهانينب ءامسلاو#

 لكف ؛ عامجإلاو ةّنسلاو باتكلا نم ًافيقوت ذخؤت ءامسألا : يريشقلا لاقو

 ؛ هانعم حص ولو ءزجي مل« دري مل امو « هفصو يف هقالطإ بجو « اهيف درو مسا
 ظ . «ةركفلا ظاقيإ» انباتك يف ثحبلا اذه انحضوأ دقو
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 ةريره يبأ ثيدح - 15 ٠ روذنلاو نامألا باتك ٠6

 هريغو يراخبلا لاقف « ءاصحإلا يف ءاملعلا فلتخا « «اهاصحأ نم» : هلوقو

 ‹ ىرخألل ةرسفم نيتياورلا ىدحإ نإف ؛ رهاظلا وهو « اهظفح : هانعم : نيققحلا نب

 نأ : ىنعمب ؛ اهيفوتسي ىّتح « اهدعي نأ : اهدحأ ؛ اهوجو لمتحي : يباطخلا لاقو

 بجوتسيف « اهعيمجب هيلع ىنثيو « اهلك اهب هللا وعديف اهضعب ىلع رصتقي ال
 قاطأ نم : ىنعملاو « ةقاطإلا ءاصحإلاب دارملا : اهيناثو ؛ باوثلا نم اهيلع دوعوملا

 هسفن مزليف اهيناعم ربتعي نأ وهو  اهاضتقمب لمعلاو ءامسألا هذه قحب مايقلا
 هب دارملا : اهثلاث ؛ ءامسألا رئاس اذكو « قزرلاب قثو « قازرلا : لاق اذإف ؛ اهبجاومب

 عيمجل ملس ؛ ميكحلا : لاق اذإف ؛ اهب لمع : اهاصحأ : ليقو « اهيناعمب ةطاحإلا

 هنوك رضحتسا ؛ سوّدقلا : لاق اذإو « ةمكحلا ىضتقم ىلع اهعيمج نأل ؛ هرماوأ

 ٠ . ليقع نب ءافولا وبأ هراتخاو « صئاقنلا عيمج نع ًاهزنم ًاسدقم

 ميحرلاك « اهيف هب ءادتقالا غوسي ناك ام نأ اهب لمعلا قيرط : لاطب نبا لاقو

 هب صتخي ناك امو ؛ اهب فاصتالا هل حصي نأ ىلع هسفن دبعلا نرميف ؛ يركلاو

 يلحتلا مدعو ء اهل عوضخلاو اهب رارقإلا دبعلا ىلعف ؛ ميظعلاو رابجلاك « هسفن
 ناك امو ؛ ةبغرلاو عمطلا دنع هيف فقي ؛ دعولا ىنعم هيف ناك امو ؛ اهنم ةفصب

 نم ًاظفل اهظفح نأ اذه ديؤيو « ةبهرلاو ةيشخلا دنع هنم فقي ؛ ديعولا ىنعم هيف

 نوؤرقي» : ءاج امك « عفني ال « لمع نود نم نآرقلا ظفحك « فاصتاو لمع نود

 ظ اهأرق نم باوث نم عن ال هتركذ يذلا اذه نكلو , «مهرجانح زواجي ال نآرقلا

 « هب موقي ال يذلا لامكلا ماقم كلذ ناك نإو « ةيصعمب ًاسبلتم ناك نإو « ادرس

 . اهانكرت ؛ فلكت نم ولخت ال رخأ لاوقأ هيفو « لاجرلا نم دارفأ الإ
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 رمع نباو و کی ۱۸۷ روذنلاو ناميألا باتك ٠ ١6

 .نيققحلا نم N اهظفح نم دارلا نأ متي فيك تلق نإف

 . ؟حيحص ثيدح اهددعب تأي ملو

 ؛ ةحيحصلا ةّنسلا يفو « نآرقلا يف درو ام لك ظفح نم دارملا لعل : تلق

 يف نيعستلاو ةعستلا ظفح دقف ؛ نيعستو ةعست نم رثكأ امهيف دوجوملا ناك نإو

 . اهظفحو ةحيحصلا ةّئسلاو باتكلا نم اهبلطت ىلع ًاثح نوكيف ؛ اهنمض

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا ( يضر ديز نب ةماسأ نعو - ۷
1 

 يف غلبأ قفا رخ نأ كازج : هلعافل لاقف « فورعم هيلإ عنص نّم»

 . نابح نبا هحّحصو « يذمرتلا ا «ءانثلا

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق امنع هللا يصر دايز نب ماجا نعو)

 اتا يف ل دقف «!ارْيخ هللا كازج : 0 ا

 6 ناّبح نبا هححصو ٠ ‹ يذمرتلا ةجرخأ

 اذهب هأفاكف « ناسحإ ىأب ناسنإ هيلإ نسحأ نم دارملاو « ناسحإلا ولا

 ىلع هأفاك دق هنأ ىلع لدي الو . ًاميظع ًاغلبم هيلع ءانثلا يف غلب دقف « لوقلا

 : رخآ ثيدح ىف درو دقو « نسحم ا ىلع ءانثلا يغبني هنأ ىلع لد لب ؛ هناسحإ

 ثيدحلا ركذ نأ ىفخي الو« «ةأفاكم « ةأفاكملا نع دبعلا زجع اذإ « ءاعدلا نإ»

 )تا بدألا باب هلحم اغإو «روذنلاو ناميألا بابل تاور انه

 أ : ا يبتلا نع امنع هللا يضر رمُع نبا نعو 4

 . هيلع َقفَتُم . «ليخبلا نم هب رخي امّنإو  ريخب يتأي ال ُهَّنِإ : لاقو رذّتلا ظ

 : لاقو رذّنلا نع ىهن هنأ : هي يبّنلا نع اًمُهنع هللا يضر رمُع نبا نعو)
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 رمع نبا ثيدح 2 ۸ روذنلاو ناميألا باتك 6

 : (هيلع قفتم : «ليخبلا نم هب جرختسُي امنإو ‹ ريخب يتأي ال هت

 رش وأ «ریخ مازتلا : ةغل رذنلاو ءروذنلا يف مالكلا لوأاذه

 فلتخاو قلم ذأ رحم هيلع نكي مل أعيش فلكلا مازتلا ::عريشلا نيو

 .. لّوأتم لب : ليقو ٠ هرهاظ ىلع وه : ليقف ؛ يهنلا اذه يف ءاملعلا

 ديكأت 5 .ثيدحلا يف رذنلا نع ىهنلا ررختا «ةياهنلا» ىف ةريثألا نبا لاق

 ال ىتح « هنع رجزلا هانعم ناك ولو « هباجيإ دعب هب اهنا نع ريذحتو « هرمأل

 يهنلاب ناك اذإ« هب ءافولا موزلل طاقسإو « همكحل لاطبإ كلذ يف ناكل « لعفي

 رجي ال رمألا كلذ نأ مهملعأ دق هنأ ثيدحلا هجو امنإو ؛ مزلي الف ؛ ةيصعم ريصي

 اورذنت ال : لاقف « ءاضق دري الو « ارض مهنع فرصي الو  ًاعفن لجاعلا يف مهل

 ام مكنع هب نوفرصت وأ « مكل ىلاعت هللا هرّداقي مل ائيش رذنلاب نوكردت مكنأ ىلع
 يذلا نإف ؛ ءافولاب هنع اوجرخاف ء اذه اودقتعت ملو « مترذن اذإف ؛ مكيلع ردق

 ظ 0١ ظ ها. مكل مزال هومترذن
 نع ديعب يدنع اذهو :  هباحصأ ضعب نع هانعم لقن دعب  يرزاملا لاقو

 ىتأي رذانلا نأ ثيدحلا هجو نوكي نأ يدنع لمجحيو : لاق « ثيدحلا رهاظ
 طاشن لعفلاب طشني الف ؛ بزال ةبرض هيلع تراص الل ؛ اهل ًالقثتسم ةبرقلاب

 الف ؛ كن يذلا نع ضوعلاك ةبرقلا ريصي رذانلا نأل وأ ‹رايتخالا قلطم

 00 نخب فأي ال هنإف هيي ول ةصلاخ نوكت ظ

 عقي نأ ة ةيشخلا ؛ ىهنلاو ؛ردقلا بلاغي هنأ ىنعملا نإ : ضايع يضاقلا لاقو
 .دمحت ال هايقغ نأ : هانعم « «ريخب يتأي ال» : هلوقو . كلذ ةلهجلا ضعب نظ يف 6
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 رمع نبأ ثيدح 6 روذنلاو ناعألا باتك ١6

 . ًاحابم نوكيف ؛ ردقي مل ريخ ًاببس نوكي ال نو « هب ءافولا رذعتي دقو

 ىهنلا توبثل ؛ هوركم رذنلا نأ ىلإ  ةيكلاملا نع لقنو  ةيعفاشلا رثكأ بهذو

 دصق اغإو « ةبرقلا صلاخ هب دصقي مل هنأل ؛ ةضحم ةعاط سيل هنأب اوجتحاو « هنع

 ةياور مهدنعو « ةهاركلاب ةلبانحلا مزجو « مزتلا ا اررض اهنع عفدي وأ « هسفن عفني نأ

 . ةباحصلا نم ملعلا لهأ ضعب نع هتهارك يذمرتلا لقنو « ميرحت ةهارك اهنأ

 لوو اطار ناف + ةيصللو ةعاطلا رتا وك «كرانلا نبا لآقو
 ‹ بحتسم رذنلا نأ ىلإ «نذهملا حرشال يف يوونلا بهذو ءرجأ هل ناك « هب

 يهنلا توبث عم هوركمب سيل هنأب هناسل قلطأ نم بجعتأ انأو : فنصملا لاقو

 ! اهوركم نوكي نأ هتاجرد لقأف ؛ حيرصلا

 ءردقلا نم هنكل ردقلا دري ال هنإف ؛ ءاعدلاب هيبش رذنلا : يبرعلا نبا لاق

 هب رهظيو ةلجاع ةدابع ءاعدلا نأل ؛رذنلا نع ىهنو « ءاعدلا ىلإ بدن دقو

 ‹ لوصحلا نيح ىلإ ةدابعلا ريخأت هيف رذنلاو « عرضتلاو عوضخلاو هللا ىلإ هجوتلا

 ظ . ه | ١ ةرورضلا نيح ىلإ لمعلا كرتو

 ر ا
 ةعاضإو « لاملا ةعاضإ باب نم هيف لاملا جارخإ ريصي هنإف ؛ ريخب ىتأي ال هنأب

 .نم هب جرختسمي امنإو» : هلوق رهاظ وه امك « لاملاب رذنلا مرحيف « ةمرحم لاملا
 نم اهوحنو ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاب رذنلا اّمأو . «ليخبلا

 نع حيحص دنسب يناربطلا هجرخأ ام هل لديو ‹ يهنلا يف ف لخدت الف ‹ تاعاطلا

 تاعاط نورذني اوناك : لاق « [۷ : ناسنإلا] «رذنلاب نوفوي# : : ىلاعت هلوق يف ةداتق
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 رماع نب ةبقع ثيدح _ ۹ روذنلاو ناميألا باتك 6

 هيوقي وهف ؛ أرثأ ناك نإو « وهو <« مهيلع هللا صرتفا ام رئاسو مايصلاو ةالصلا نم

 . ةيآلا لوزن ببس ىف ركذ ام

 ؛ تاومألاو دهاشملاو روبقلا ىلع ةنمزألا هذه ىف ةفورعملا روذنلا اّمأو ءاذه

 هنأل ؛ هصبف مرحيو ؛ نثولا ىلع رذنلا مرحي أمك مرحيف ؛ هليعد ناثوألا دابع

 يذلا هنأو « تامّرحلا مظعأ نم هنأ ةنابإو ' هنع يهنلا بجيو « كرشلا ىلع ريرقت

 ركنملاو اركنم فورعملا راص ىّتح « دمألا لاط نكل « مانصألا داّبع هلعفي ناك

 نيمداقلل لعجيو « تاومألا ىلع روذنلا ضابقل تاءاوللا دقعت تراصو « ًافورعم

 هنيعب وه اذهو « ماعنألا نم رئاحنلا هباب ىف رحنيو « تافايضلا تيملا لحم ىلإ
 يف مالكلا انعبشأ دقو « نوعجار هيلإ انإو هلل انإف « مانصألا دابع هيلع ناك يذلا

 . «داحلإلا نرد نع داقتعالا ريهطت» ةلاسر يف اذه

 نأ رذني نمك « ءادتبا هب رذني ام « ًاقلطم رذنلا نع يهنلا يف ؤ رهاظ ثيدحلاو

 تفس ديو مق و: لوقو واک اقدس هب ب او اک كلام نم مرعي

 ةرافك» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبّقُع نعو 8

 . هححصو « (مسُي مل اذإ» : هيف يذمرتلا دازو « ملسم هاور . «نيمي ةرافك رذتلا

 ةرافك» : نل هللا لوفر لاق : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقُع نعو) |

 . (ةححصو « «مسُي مل اذإ» : هيف يذمرتلا دازو « ملسم هاور . «نيمي ةرافك رذتلا
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 رماع نب ةبقع ثيدح _ ۹ روذنلاو ناميألا باتك ٠

 ةرافك هترافكف « هريغ وأ « لام نم ؛ رذن يأب رذن نم نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 امك « ثيدحلا لهأ ءاهقف نم ةعامج بهذ اذه ىلإو « هب ءافولا بجي الو « نيم

 .. يوونلا لاق

 يف هلام لعج لجر يف - ف اي ر وبلا جرخأ دقو
 تقيس اهنا ةيفص مأ نع ًاضيأ جرخأو « نيم ةرافك ٠ تلاق  ةقدص نيكاسملا

 « هللا ليبس یف هلام لك : لوقي يذلا نع اهلأسي ناسنإو اهنع هللا يضر ةشئاع

 رفكي ام هرفكي : ةشئاع تلاق  ؟كلذ رفكي ام « ةبعكلا جاتر يف هلام لك وأ

 ريغ يف اذه : يقهيبلا لاق ٠ ةملس مأو رمع نباو رمع نع هجرخأ اذكو « نيميلا
 نبا نع كلذكو « عقي قاتعلا نأ : رخآ هجو نم رمع نبا نع يور دقف ؛ قتعلا
 . اذه ةبقع ثيدح مهليلدو ؛ سابع

 نإ لعفلاف ؛ ًالعف هب روذنملا ناك نإف ؛ هب روذنملا يف ليصفت ىلإ : نورخآ بهذو

 ءافولا مزل « ًابجاو هسنج ناك نإف ؛ ًارودقم ناك نإو « دقعنم ريغ وهف « رودقم ريغ ناک
 دقعني ال هنإ : يعفاشلا لوقو . نيرخأ ةعامجو ةفينح يبأو كلامو ةيوداهلا دنع هب

 دواد !*بهذو « «رحبلا» يف فالخلا اذه ركذ ؛ اهرفكيف انيمي نوكي لب ؛ قلطملا رذنلا

 ءرذنلا E يل عمجأ هنأ : «ملسم حرش» يف يوونلا ركذو « رهاظلا لهأو

 لوخدك < تام وأ ‹ ةيصعم ناك نإف ؛ ةعاط مزتلملا ناك اذإ « هب ءافولا بوجوو

 . ءاملعلا روهمج لاق هبو ؛ اندنع هيلع ةرافك الو رذنلا دقعني مل« قوسلا

 نيمي ةرافك هيف : ةفئاطو دمج لاقو

 . (رشانلا) . هبتناف « لصألا نم (يعفاشلا لوق لثم ىلإ) : ةرابع تطقس امر (»)

۳۹٣ 



 سابع نبا ثيدح - روذنلاو ناميألا باتك ١

 يف ناك اذإ لاملاب رذنلا موزل ىلع قافتالا عقو هنإ : «دهتجمنا ةياهن» يف لاقو ٠

eكلام لاقط لا .ةهج ىلع ناك نإو ؛ تز  

 « هلام ثلث مزل هلام جر اذإ هنأ الإ « كلذ يف نيم ةرافك الو « مزح باک مزلي

 اذإ اذكو « هلام عيمج ناك نإو « همزل اق هب روذنملا ناك نإو ؛ اقلطم ناك اذإ

 هن أل ؛ نيمي ةرافك بجت اهنأ ىلإ يعفاشلا بهذو « ثلثلا نم رثكأ نيعملا ناك

 كسمتم ركذو « ليلد اهيلع ضهني ال ةلأسملا يف ليواقأ ركذ مث « ناميألاب اهقحلأ

 ا ا ااا الو ءرذنلا باب نم تسيل ةلدأب نيلئاقلا

 اتت ا دمتعي ام نسحأ

 وه : اولاقو ءرذنلا عاونأ عيمج ىلع ثيدحلا ءاهقف نم ةعامج هلمح دقو

 يوونلا هركذ ؛ نيمي ةرافك نيبو « مزتلا ا ءافولا نيب تاروذنملا عاونأ عيمج يف رّيخم
 .٠ ةبقع ثيدح قالطإ هيلع لد يذلا وهو < «ملسم حرش» یف

 , نيمي ةرافك هترافكف « ةيصعم , يف اذن رذن ْنَمو نيچ ةرافك هئرافکف هُ

 ظافحلا نأ الإ ' ی او (نيمي ةرافك هترافكف « ةقيطي ال اردن ردن نمو
 ريفا س ےس

 . ةفقو اوحجر

 ¢ همس اردن َرَدَ نم» : اعوفرَم سابع نبا ثيدح نم دواد يبألو)

 َرْذَن نمو « نيمي ةرافك ةترافكف « ةيصْعم يف ًارذن رذَت ْنَمو , نيمي ةرافك كرام

 اوُحَجَر ظافحلا نأ الإ ‹ حيحص هدانسإو . «نيمي 9 ةثرافكف ' هقيطي ال ار |
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 ٠ نارمعو ةشئاع اثيدح - ۱۲۹۲و ۱ روذنلاو ناميألا باتك 6

 : ءاملعلا نم ريثك لاقف ءرذن ىلع هلل : لوقي نأك ؛ مسي مل يذلا رذنلا امأ
 اًمأو ‹ سابع نبا ثيدحو ةبقع ثيدح لد هيلعو « ريغ ال نيمي ةرافك كلذ يف

 ظ  ةيصعملا لعف ءاوس « ثيدحلا هب حرص امك « نيمي ةرافك هترافكف ةيصعملاب رذنلا

 نيتجحو « ءامسلا عولطك « ًاعرش الو « ًالقع هقيطي ال ًارذن رذن نم كلذكو ءال مأ

 ريهامجو دوادو كلامو يعفاشلا دنعو « نيمي ةرافك همزلتو « دقعني ال « ماع يف
 : هلوق وهو « ىتآلا ثيدحلا هيلع لد امل : ةرافكلا همزلت ال : ءاملعلا

 . «هِصْخَي الف « هللا يصغي نأ َرَدَت ْنَمو» : ةشئاع ثيدح ْنم يراخبللو ۹۱

 : ((هِصْخَي الف « هللا يِصْحَي ْنَأ َرذَن نمو» : ةشئاع ثيدح نم يراخبللو)

 . «هللا ةيصعم يف رذن الو ‹ كيلع نيمي ال» : رمع ثيدحو « ةرافك ركذي ملو

 ثيدحل ؛ ةرافكلا بوجو ىلإ لبنح نباو ةيوداهلا تبهذو « هجام نبا هجرخأ -
 . فوقوم هنأ حصألا نأب هنع بيجأو « امهنع هللا يضر نمابع نبا

 كا «نيمي ةرافك هترافكو» : نيصح نب نارمع ثيدح ىف ةدايزلا امأو

 يلا ريبزلا نب دمحم : هيف نكلو , يقهيبلاو مكاحلاو يئاسنلا اهجرخأ

 ةشئاع ثيدخ نم ةعبرألا هاورو « ةلع اهيف ىرخأ قيرط هلو « يوقلاب سيلو

 رذنب ءافولا مزن الو ‹ كورتم ًاضيأ هيفو ٠ ينطقرادلا هاورو ؛ ورحم وار هيفو
 : هلوق هديفي الو , (هصعي الف» : هلوقل ؛ ةيصعملا

 . (ةيصعم يف رذنل ءافو ال» : نارمع ثيدح نم كيلو 4۲

 يف حيرص هنإف : ((ةيصعم يف رذنل ءاثؤ ال» : نارمع ثيدح نم ملسلو)

 . هلبق يذلاك « ءافولا نع يهنلا
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 رماع نب ةبقع ثيدح 1 ٠ روذنلاو ناميألا باتك -

 يشع نأ يتخأ تَرَذن : لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبَقُع نعو 1

 : هُميتفتساف ٠ لك هللا لوسر اهل يتفتس نأ ي ينترَمأف « ةيفاح هللا تيب ىلإ

 دمخألو « ملل ظفللاو « هيلع فتم «بكر علو شْمَشلا قلو يبنلا لاقف

 رمتختلف اهْرُم « ًائيش كتخأ ءاقشب عنصي ال ىلاعت هللا ّنإ» : لاقف : ةعبرألاو

 (ماّيَأ ةثالث مصتلو بكرتلو

 ییا ا کی ی کی ا
 لاقف « ُهُتْيَتْفَتْساف ‹ قلي هللا لوسر اهل يتفتس ْنَأ ينترَمأف « ةيفاح هللا
 دمخألو « ململ ظفللاو « هيلع قفتُم «بكرتلو شّْمَتل» : : لك يبنلا

 ٌرمتختلف اهْرُم « ًائيش كتحأ ءاقشب عنصي ال ىلاعت هللا نإ» : لاقف : ةعبرألاو

 تيب ىلإ يشمي نأ رذن نم نأ ىلع ثيدحلا لد : ( (ماّيَأ ةثالث مصتلو بكرتلو

 . يعفاشلا بهذ هيلإو « زجع ريغل بكري نأ هلو « ءافولا همزلي ال « هلا

 ‹ زجع اذإف ؛ يشملا ىلع ةردقلا عم بوكرلا زوجي ال هنأ ىلإ : ةيوداهلا تبهذو

 : هيف لاق هنأب ةبقع ثيدحل دواد يبأ ةياورب نيلدتسم « مد همزلو بوكرلا هلزاج
 هللا نإ» : ا لوسر لاقف ؟قيطت ال اهنإو « ةيشام جحت نأ ترذن ىتخأ نإ

 ةياور ديقتف : اولاق ؛ «ةندب دهتلو بكرتلف ؛ كتخأ يشم نع ينغل ىلاعت

 قيطت ال ىذلا تقولا ىف بكرتو « تعاطتسا نإ شمتلو : دارملا نأب «نيحيحصلا»

 1 | . اهيلع قشي وأ « هيف يشم

 هلل جحت نأ ترذن اهنأ : ةياورلا ىف عقو هنأل ؛ كلذ ركذ « «رمتختلف» : هلوقو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف : لاق ! ةرمتخم ريغ ةيشام
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 سابع نبا ثيدح 4 روذنلاو ناميألا باتك

 ةرافكلا بجوي نم ةلدأ نم وهو « نيمي ةرافك بجوف « ةيصعمب رذن هنإف ؛رامتخالا |
 يف تبث دقو « ًافالتخا هدانسإ يف نأ يقهيبلا ركذ هنأ الإ« ةيصعمب رذنلا يف

 وهو : ليق ؛ «ةندب دهتلو» : «بكرتلف» : هلوق دعب سابع نبا نع دواد يبأ ةياور
 رماع نب ةبقع ثيدح يف حصي ال : ي راخبلا لاق هنأ الإ نيخيشلا طرش ىلع

 . . ءافخ ههجو ىفو « بدن رمأ هنأكف « حص نإف ؛ ءادهإلاب رمألا

 ةدابُع 0 : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو - 6
 : لاقف ‹ هيضقت ةت نأ لبق تيّوت « هّمَأ ىلع ناك رذت يف خالك هللا لوسر

 . هيلع قفتم . «اهنع

 لوسر ةدابُع نب دعس ىتفتسا : : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 . «اهنع هضقا» : لاقف « هّيضقت ةت ْنَأ لبق تيفوت « هما ىلع ناك رْذَن يف يك لا

 نأ ئزجيفأ : ةياور ىف ءاجو ؛رذنلا وه ام ةياورلا هذه يف نيبي مل : (هيلع قفتُم

 اّمأو « قتعب ترذن اهنأ ةياورلا هذه رهاظف ؛ «كمأ نع قتعأ» : لاقف ؟اهنع قتعأ

 تتام ىمأ نإ ! هللا لوسر اي : تلق : لاق ةدابع نب دعس نع يئاسنلا عرخأ ام

 عاملا يقسا) : لاق ؟لضفأ ةق ةقدصلا يأف : تلق ؛ . (معنا : لاق ؟اهنع قدصتأف

 . اهنع أعربت ةقدصلا نع تيس دي

 وأ « قتع نم ؛ هدعب نم هل لعف ام تيملا قحلي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 ظ ١ زئانجلا باتك رخآ يف كلذ انمدق دقو «امهوحن وأ « ةقدص

 ثراولا ىلع بجي ال هنأ ىلإ روهمجلا بهذ ؟ث راولا ىلع كلذ بجي لهو
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 كاحضلا نب تباث ثيدح _ ٠٥ روذنلاو ناميألا تانك ١

 ظ : يلام ريغ اذكو « ةكرت فلي ملو ايلام ناك اذإ . تيلا نعرذنلا يضقي نأ

 . ةلالد ال دعس ثيدح نأب بيجأو « دعس ثيدحل ؛ كلذ همزلي : ةيرهاظلا تلاقو

 . بوجولل رمألا ذإ ؛ ةيرهاظلا عم رهاظلاو « بوجولا ىلع هيف

 دع ىلع لرد لاق هنع هللا يضر كاّحضلا نب تباث نعو 6

 ا هللا لوسر ىَتأف « َةناوُبب ًالبإ رَحْنَي نأ ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ديع اهيف ناك لهف» : لاق « ال : لاق ‹ ؟دبْعُي نثو اهيف ناك له» : لاقف « هلأسف

 ةيصعم يف رذتل ءافو ال هنإف ؛ كر ذنب فوأ» : لاقف « ال : لاقف « «؟مهدايعأ نم

 5 يناربطلاو دواد وبأ هور . «مدآ نبا كلم ال اميف الو « محر ةعيطق يف الو هللا

 ا دنع مدرك ثيدح نم هاش ُهلو « دانسإلا حيحص وهو « هل ظفللاو

 ء يلهشألا كاحضلا نب تباث وه : (هنع هللا يضر كاحضلا نب تباث نعو)

 رذن : لاق) هريغو ةبالق وبأ هنع ثّدح « ةرجشلا تحت عياب نم وه : يراخبلا لاق

 : (ةناوبب البإ رحني نأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع لجر

 ‹ ماشلاب عضوم ؛ نون فلألا دعبو فلأ مث « واو اهدعبو اهحتفبو ةدحوملا مضب

 ناك له» : لاقف « هلأسف غلي هللا لوسر ىتأف) ململي نود ةكم لفسأ : ليقو

 : لاقف < «؟مهدايعأ نم ًديع اهيف ناک لهف» : لاق « ال : لاق « «؟دّبْعُي نثو اهيف

 ةعيطق يف الو « هللا ةيصعم يف رذنل ءافو ال هنإف ؛ كرذنب فؤأ» : لاقف ءال

 وهو « هل ظفللاو « يناربطلاو دواد وبأ هاور . «مدآ نبا كلمي ال اميف الو ء محر

 ءارلا نوكسو فاكلا حتفب : (مدرک ثيدح نم دهاش هلو « دانسإلا حيحص

 . (دمحأ دنع) ا لادلا حتفو
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 رباج ثيدح _ ٦ روذنلاو ناميألا باتك

 نإ ترذن ينإ !هللا لوسر اي : لاق هنأ وهو « دواد يبأ دنع ببس هل ثيدحلاو

 ‹ ثيدحلا  هنع ةدعاصلا نم ةبقع يف  ةناوب سأر ىلع حبذأ نأ ركذ دلو يل دلو

 نيعتي هنأ « نيعم لحم يف ةبرقب يتأي وأ . قدصتي نأ رذن نم نأ ىلع ليلد وهو
 ىلإو ؛ ةيلهاجلا لامعأ نم ءىش لحما كلذ يف نكي مل ام « هرذنب ءافولا هيلع

 . ةيوداهلا ةمثأ نم ةعامج بهذ اذه

 . ه |. ناكملا كلذ لهآ ريغل هريغ هزاجأو « يعفاشلا بهذم هنإ : يباطخلا لاقو

 انه رمألا نأ ىلع ةنيرق نوكيف ؛ «لاحرلا دشت ال» : ثيدح هضراعي هنكلو

 : هلوق ًاضيأ هل لديو « ليق اذك « يدنلل

 ! هللا لوسر اي : حتفلا موي لاق ًالُجَر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو 5

 لص» : لاقف ؟س دملا تيب يف يلصأ نأ « ةكم كيلع هللا َحَتَف نإ ترذن ينإ

 ةاور . «ُنْذِإ كنأشف» : لاقف « ةلأسف « «انه اه ّلص» :لاقف « ةلأسف « هانُه اه

 ظ 1 . مكاحلا هححصو « دواد وأو ةنيخأ

 اي) ةكم حتف : يأ : (حتفلا موي لاق الجر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو) -

 ؟سدقملا تيب يف يلصأ نأ « ةكم كيلع هللا حتف نإ ترذن ينإ ! هللا لوسر

 كنأشف» : لاقف ‹ هلأسف « «انه اه لص» : لاقف « هلأسف « «انه اه لص» : لاقف

 . (مكاحلا هححصو « دواد وبأو دمحأ هاور . «نذإ ظ

 ا ع «حارتقالا» يف ديعلا قيقد نبا هححصو

 .ًابدن الإ -  نّيع نإو - رذنلا يف

 ففي



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح 1 روذنلاو ناميألا باتك 6

 ال: لاق هلي ىبنلا نع هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نعو 2-1

 . ىصقألا دجسمو « مارحلا دجسم : دجاسم ةثالث ىلإ الإ « لاحلا دشت

 . يراخبلل ظفللاو « هيلع فتم . ١« ذه يدجسمو

 الم يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 يدحسمو+ ىصقألا لجتكو مارحلا دجتم: جاسم ةثالك ىلإ الإ ءةلاحترلا
 : (يراخبلل ظفللاو « هيلع قفتم . «اذه

 نأ ىلإ ةراشإلل ؛ انه هدروأ هلعلو « فاكتعالا باب رخآ يف ثيدحلا مدقت

 . دجاسملا ةثالثلا دحأ الإ « ناكملا هيف نيعتي ال رذنلا

 دجاسملا 5 يف ةالصلاب رذنلاب ءافولا موزل ىلإ يعفاشلاو كلام بهذ دقو

 لحم يأ يف ىلصي نأ هلو « ءافولا مزلي ال : لاقف ؛ ةفينح وبأ مهفلاخو « ةثالغلا

 ريغ اّمأو « ةرمع وأ « جحل ناك اذإ مارحلا دجسملا ىلإ يشملا هدنع بجي امنإو « ءاش

 . اهيف ةالصلاب رذن ول « ءافولا موزل مدع ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذف « دجاسملا ةثالثلا

 .ًابدن الإ
 خيشلا لاقف « ةلضافلا عضاوملاو « نيح اصلا روبق ىلإ باهذلل لاحرلا دش امأو

 . هرايتخا ىلإ ضايع يضاقلا راشأ يذلا وهو « مارح هنإ : ينيوجلا دمحم وبأ

 نيمرحلا مامإ هراتحخا يذلا وهو « انباحصأ دنع حيحصلاو : يوونلا لاق
 دش ىف ىه امنإ ةماتلا ةليضفلا نأ دارملاو : اولاق ؛ هركي الو « مرحي ال هنأ نوققحم او

 . فاكتعالا باب رخآ يف اذه مدقت دقو « ةصاخ ةثالثلا ىلإ لاحرلا
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 رمع ثيدح _ ۸ روذنلاو ناعألا باتک 6 ظ

 ترذن ىنإ ! هللا لوسر ای : تلق : لاق هنع هللا ىضر َرَّمُع نعو 6 - 
 قفتم . 52008 فْوَأَف» : لاق ؟مارحلا دجسملا يف لب فكتعأ نأ ةيلهاجلا يف

 . «ةليل فكتعاف» : ةياور يف يراخببلا دازو « هيلع

 يف ترذن ينإ !هلا لوسر اي: تلق : لاق هنع هللا يضر رم نعو)

 قفتم . «كر ذنب فوافق : لاق ؟مارحلا دجسملا يف ةليل فكتعأ ْنأ ةيلهاجلا

 بجي هنأ ىلع ثيدحلا لد : («ةلّيل فكتعاف» : ةياور يف يراخُبلا دازو « هيلع
 ةعامجو ريرج نباو يراخبلا بهذ هيلإو ؛ ملسأ اذإ هب رذن امب ءافولا رفاكلا ىلع

 . رفاكلا نم رذنلا دقعني ال هنأ ىلإ ريهامجلا بهذو « ثيدحلا اذهل ؛ ةيعفاشلا نم

 يبنلا نأ لمتحي هنكلو : لاق + ةفاسعلاب بّرقتلا هنم حصي ال : يواحطلا لاق

 رذن ناك ام لعفب حمس هنأ رمع نم مهف ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص

 .. ةيلهاجلا يف هب رذن ناك ام وه سيلو « ةعاط هلعف نأل ؛ هب هرمأف

 رمأ اغإ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ ىلإ ةيكلاملا ضعب بهذو

 لوألا لوقلا نأ ىفخي الو « اهيف دقعني ال لاح يف همزتلا ناك ناو «ابابحتسا هب

 فت نرالو« تدل ا ققوأ

 سيل ليللا ذإ ؛ نعل نا رتشي ال فاكتعالا نأ ىلع هب لدتسا دقو

 موصلا ركذ درو دقو« كلو اون : ملسم دنع ةياور يف نأب بقعتو « ًافرظ

 . فيعض وهو ؛ «مصو فكتعا» : يئاسنلاو دواد يبأ ةياور يف ًاحيرص
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  ۱٦ءاضقلا باتک ۔ 0

 ءيشلا ماكحإ نيب كرتشم : ةغللا يف وهو ؛ ةفورعملا ةيالولا : دملاب ؛ ءاضقلا ٠
 ءاضمإ ىنعمبو « [١؟ :تلصف] #تاوامس عبس نهاضقفاإ# : هنمو « هنم غارفلاو

 ؛ مازلإلاو مدا ونعم « [6 : ءارسإلا] «ليئارسإ ينب ىلإ انيضقو) : هنمو ؛رمألا
 ا ا٠۳ هارسإلا] هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو# : هنمو

 نش مكحب هاركإلا وه : ليقو « عفارتلا دعب ةيالولا يذ مازلإ : عرشلا يفو

 هيلع وأ لاملا 5 مكحلاك ؛ ةهجلاب ا ةهج وأ ت ةصاخلا عئاقولا يف

 ةاضقلا» : غلي هللا لوسر لاق : لاق ُهنع هللا يضر ةديرب ْنَع 8

 يف وهف ؛ هب ىضقف حلا فَرَع لجر : نجلا يف دحاوو راتلا يف نانثا : ةثالث

i eلجرو رانل يف وهف ؛ و  

 ( . مكاحلا هحّحصو

 نانثا : ةثالث ةاضقلا» : لو هللا لوسر لاق لاق هنع هللا يضر ةديرب نع)

 قحلا فرع لجر) لاقف ؟مه نم : ليق هنأكو : (ةنجلا يف دحاوو رانلا يف

 ؛ مكحلا يف : راجو هب ضقي ملف قحلا فرع لجرو « ةنجلا يف وهف « هب ىضقف

 يف وهف ؛ لهج ىلع سانلل ىضقف قحلا فرعي مل لجرو « رالا يف وهف
 هب درفت : «ثيدحلا مولع» يف لاقو : (مكاحلا هححصو ةعبرألا هاور . «راثلا

 ءزج يف اهتعمج هذه ريغ قرط هل : فنصلا لاق « ةزوارم هتاورو ؛ نويناسارخلا

Yo 
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 قحلا فرع نم الإ « ةاضقلا نم رانلا نم وجني ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 مكح نمو وهف « هب لمعي ملو قحلا فرع نم نإف ؛ لمعلا ة ةدمعلاو « هب لمعو
 . .رانلا يف ءاوس لهجب

 نال رانا ىف نرخ نکن بک ینو الرجب ےک حمدت فلو

 قحلا قفاو نم ىلع؛قدصي هنإف ؛ «لهج ىلع سانلل ىضقف» : لاقو « هقلطأ

 ر لو ا نم ر ا هيفو اج ىلع ىف هنا ناف يف لهاجومو

 . هب هتفرعم عم قحلا فالخب

 نارخآلا نانثالاو « هب ًاملاع قحلاب ىضق نم ىجانلا نأ ثيدحلا ىف يذلاو

 ظ . ءاضقلا لهاجلا ةيلوت نع يهنلا نخ هنأ 57 رانلا يف

 الو , ءاضقلا دلقتي نأ دهتجملا ريغل زوجي ال هنإ : «ةنسلا حرش رصتخم» ىف لاق .

 ملعو « هللا باتك ملع : مولع ةسمخخ عمج نم دهتجماو : لاق « هتيلوت مامإلل زوجي

 مهعامجإ نم فلسلا ءاملع ليواقأو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنس

 باتكلا نم مكحلا طابنتسا قيرط وهو ؛ سايقلا ملعو « ةغللا ملعو « مهفالتخاو
 ملعي نأ بجيف . عامجإ وأ ةنس وأ باتك صن ىف ًاحيرص هدجي مل اذإ « ةّنسلاو

 مكحاو « ماعلاو صاخلاو ءرسفملاو لمجملاو « خوسنملاو خسانلا باتكلا ملع نم

 ‹ ءايشألا هذه ةّنسلا نم فرعيو « بدنلاو ةحابإلاو « ميرحتلاو ةهاركلاو « هباشتملاو

 ىلع ةنسلا بيترت فرعيو « لسرملاو دنسملاو . فيعضلاو حيحصلا اهنم فرعيو

 ىلإ ىدتها « باتكلا هرهاظ قفاوي ال اثيدح دجو اذإ ىتح « سكعلابو « باتكلا
 اهنم درو ام ةفرعم بجت امنإو , هفلاخت الف باتكلل نايب ةنسلا نإف ؛ هلمحم هجو

۳۷٦ 
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 . ظعاوملاو رابخألاو صصقلا نم اهادع ام نود « عرشلا ماكحأ نم

 رومأ نم ةّنسلاو باتكلا يف ىتأ ام ةغللا ملع نم فرعي نأ بجي اذكو

 نيعباتلاو ةباحصلا ليواقأ فرعيو « برعلا تاغل عيمجب ةطاحإلا نود « ماكحألا

 , مهلاوقأل ًافلاخم همكح عقي ال ىتح ؛ ةمألا ءاهقف ىواتف مظعمو « ماكحألا يف

 ير ا يلا عامجإلا قرخ هيف نمأيف

 .ها. ديلقتلا هليبسف « اهفرعي مل

 : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبا نعو 2.

 نبا هي ةعبرألاو احا أ اور ؛نيكس ريغب حبذ دقف « ءاضقلا يلو

 . نابح نباو ةميزخ

 يلو نم» : ا هللا لوسر لاق :َلاق ُهنع هللا يضر ةريره يب نعو)

 ةميزخ ربا هحّحصو « ةعبرألاو دمحأ ا نيكس ريب حبذ دقف ‹ ءاضقلا

 . (نابح نباو

 نم : لوقي هنأك ؛ هيف لوخدلاو ءاضقلا ةيالو نم ريذحتلا ىلع ثيدحلا لد.

 ريغب مكح نإ هنإف ؛ هقوتيلو هرذحيلف ؛ هسفن حبذل ضرعت دقف « ءاضقلا ىلوت

  اهكالهإ سفن حیف نم درلو رال يف وهف هل هلهجوأ هب هملع عم قحا

 ( . ءاضقلا هيلوتب اهكلهأ دقف : يأ

 يذلا جادوألا يرف حبذلاب دري مل هنأب مالعإلل ؛ «نيكس ريغب» : لاق اغنإو

 ‹ يورخألا باذعلاب سفنلا كالهإ هب ديرأ لب ؛ نيكسلاب بلاغلا يف نوكي

 هسفن بعتأ دقف « قحلا باصأ نإ هنأل ؛ هل مزال وهو « ًايونعم ًأحبذ حبذ : ليقو

 ضف
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 يف هتياعر هيلع بجت ام ءاصقتساو « هبلطو قحلا ىلع فوقولا هتدارإل ؛ ايندلا يف
 ؛ طسقلاو لدعلا يف امهنيب ةيوستلاو « نيمصخلا عم فقوملاو  مكحلا يف رظنلا
 يس سي ا يح جاما كلذ يف أطخأ نإو

 . هنم ردابتملا قفاوي ال ثيدحلا يف مالك مهضعبلو

 و ا قلك هللا لوسر لاق : لاق نع هللا يضر هنَعو ١

 . «! ةمطافلا EE را موب ةمادن کو ا يلو

 . يراخبلا هاور

 مكنإ» : قع هللا لوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : يأ : (هنع هللا يضر هنعو)

 ‹ ةرامإ ىندأ ىلإ ىمظعلا اا را نك (ةرامإلا ىلع نوصرحتس

 ايندلا يف : يأ : (ةعضرألا معنف , ةمايقلا موي ةمادن نوكتسو) دحاو ىلع ولو

 . (يراخبلا هاور) اهنم جورخلا دعب : يأ : («! ةمطافلا تسشبو)
 ؛ سكيب هقحلأو « معن ثينأت كرتف ؛ « يقيقح ريغ ةرامإلا ثينأت : يبيطلا لاق

 يف هكرتو ظفل يف ثنأ : هريغ لاقو « ءايهد ةيهاد ذئنيح ةرامإلا نوك ىلإ | ًارظن

 .. دحاو لعافلاف الإو « نانتفالل ؛ ؛ ظفل

 : ظفلب كلام نب فوع ثييناج نم حيحص دنسب - رازبلاو يناربطلا حا
 ‹ «لدع نم الإ ‹ ةمايقلا موي با ذع : اهثلاثو « ةمادن : اهيناثو « ةمالم : اهلوأ»

 نل ةرامإلا ءيشلا معنا : هعفري تباث نب دیر ثيدح نم يناربطلا جرخأو

eنوكت ءاهقح ريغب اهذخأ نمل ةرامإلا ءيشلا سئبو ! اهلحو اهقحب  

 . هلبق اميف قلطأ ام ديقي اذهو « «! ةمايقلا موي ةرسح هيلع

VA 
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 الأ ! هللا لوسر اي: تلق : لاق ءرذ يبأ ثيدح نم ملسم جرخأ دقو ظ

 ‹ ةمادنو يزخ ةمايقلا موني اهنإو ؛ ةنامأ اهنإو « فيعض كنإ» : لاق ؟ينلمعتست

 ميظع لصأ اذه : يوونلا لاق ؛ «اهيف هيلع يذلا ىدأو ءاهقحب اهذخأ نم الإ

 اهيف لخد نم قح يف وهو « فعض هيف ناك نمل اميس ال ةيالولا بانتجا يف

 موي ءازجلاب يزوج اذإ « هيف طرف ام ىلع مدني هنإف ؛ لدعي ملو « ةيلهأ ريغب
 هب ترفاضت امك ؛ ميظع هرجأف « اهيف لدعو اهل الهأ ناك نم امأو « ةمايقلا
 عنتماف « اهنم رباكألا عنتما ث اذلو ؛ ميظع رطخ اهيف لوخدلا ىف نكلو « رابخألا

 ال ةفينح وبأ هنم عنتماو . برغلاو قرشلا ءاضقل ؛ نومألا هاعدتسا ال يعفاشلا

 . نوريثك ةعامج رباكألا نم اوعنتما نيذلاو ! هبرضو هسيحف «روصنملا هاعدتسا
 . ةعامج «جاهولا مجنلا» يف دع دقو

 اهيف امل ؛ ةرامإال سوفنلا ةبحم ىلع ةلالد « «نوصرحتس» : هلوق يف : هيبنت
 امك ء اهبلط نع يهنلا درو اذلو ؛ ةملكلا ذوفنو اهتاذلو ايندلا ظوظح لين نم
 اهتيطعأ نإ كنإف ؛ ةرامإلا لأست ال» : نمحرلا دبعل لاق الك هنأ : ناخيشلا جرخأ

 جرخأو « «اهيلع تنعأ « ةلأسم ريغ نع اهتيطعأ تاو < اهيلإ تلكو « ةلأسم نع

 ناعتساو ءاضقلا بلط نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع يذمرتلاو دواد وبأ

 اكلم هلا لزنأ « هيلع نعتسي ملو هبلطي مل نمو « هيلإ لکو ٠ ءاعفشلاب هيلع
  انإ هللاو» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : مس حيحصا يفو . «هدالسي

  ءارلا حتفب ؛ صرح ؛ «هيلع صّرح ادحأ الو « هلأس ادحأ رمألا اذه يلون ال
 نيعتيو . "٠١[ :فسوي] «نينمؤب تصرح ولو سانلا رثكأ امو# : ىلاعت هللا لاق

 مكاحلا هجرخأ امل ؛ هيلويف ؛ مهلضفأو « سانلا ىضرأ نع ثحببي نأ مامإلا ىلع

۳۷۹ 
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 كلت يفو ؛ ةباصع ىلع الجر لمعتسا نم» : لاق يلج يبنلا نأ : يقهيبلاو

 . «نيملسملا ةعامجو . هلوسرو هللا ناخ دقف « هنم ىلاعت هلل ىضرأ وه نم ةباصعلا

 دعب ةردقو . فعض دعب ةوق ديفت ةيالولا نأل ؛ ةرامإلا بلط نع ىهن امنإو

 رظنلاو « ودعلا نم ماقتنالا ىلإ ةليسو رشلا ىلع ةلوبجلا سفنلا اهذختت ؛ زجع

 ةمالس الو ء اهتبقاع نسحب قتثوي الو « ةدسافلا ضارغألا عبتتو « قيدصلل

 دانسإب  دواد وبأ جرخأ دق ناك نإو « نكمأ ام بلطت ال نأ ىلوألاف ؛ اهترواجم

 . هروج هلدع بلغف « هلاني ىتح ؛ نيملسملا ءاضق بلط نم» : غلي هنع - نسح

 . «رانلا هلف ء هل دع هروج بلغ نمو « ةنجلا هلف

 اذإ) : لوقي لو هللا لوسر عمس هنأ : صاعلا نب ورمع نعو 2. 6 ۲

 ؛ أطخأ مث دهتجاف مكَح اذإو « نارجأ ُهَّلف «باّصأ مث دَهَتْجاف ٌمكاَتلا مكَح

 | . هيلع قفتم . «رجأ هلف

 مكح اذإ» :لوقي قالك هللا لوسر عمس هنأ : صاعلا نب ورمع نعو)

 مث) مكحلا لبق داهتجالا نإف : (دهتجاف) هلوقل ؛ مكحلا دارأ اذإ : يأ : (مكاحلا

 دنع وه ام قفاوي مل : يأ : (ًأطخأ مث دهتجاف مكح اذإو , نارجأ هلف « باصأ

 نأب لوقلا ةلدأ نم ثيدحلا : (هيلع قفتم . «رجأ هلف) مكحلا نم ىلاعت هللا

 عبتتو هركف لمعأ نم هبيصي دق « نيعم دحاو ةيضق لك يف هللا دنع مكحلا

 هل يذلاو « ةباصإلا رجأو , داهتجالا رجأ ؛ نارجأ هل نوكيف ؛ هللا هقفوو « ةلدألا

 . داهتجالا رجأ هلف ؛ أطخأف دهتجا نم وه دحاو رجأ

 ادهن مكاحلا نوكي نأ طرتشي هنأ ىلع ثيدحلاب اولدتساو

۳۸۰ 
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 : ةيعرشلا ةلدألا نم ماكحألا ذخأ نم نكمدملا وهو : هريغو حراشلا لاق
 نوكي نأ هطرش نمف هرذعت عمو « ةيلكلاب مدعي داك لب هدوجو زعي هنكلو : لاق

 لار هما لوصأ حت نأ رش نيو سام بعام نق ادهم ال
 ا نب اتا تالو

 ! نايعألا هيلع قباطت نإو « نالطبلا نم مالكلا اذه يف ام ىفخي الو : تلق
 ىلإ داقنلا داشرإ» ب ةامسملا انتلاسر يف داهتجالا رذعت ىوعد نالطب انيب دقو

 اهيلع تقباطت ىتلا ىوعدلا هذه ىرأ امو « هعفد نكمي ال اب « «داهتجالا ريسيت

 ىوعدلا هذهل نيعّدملا : ينعأ  مهنإف ؛ مهيلع هللا ةمعن نارفك نم الإ ءراظنألا
 امم , طابنتسالا اهب هنكمي ام ةلدألا نم مهدحأ فرعي « نودهتجم - اهل نيررقم او

 ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر يضاق « ديسأ نب باتع هفرع دق نكي مل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يضاق يرعشألا ىسوم وبأ الو« ةكم ىلع ملسو هلآ
 حيرش الو . اهيلع هلماعو اهيف هيضاق لبج نب ذاعم الو « نميلا يف ملسو هلآو
 . ةفوكلا ىلع مهنع هللا يضر يلعو رمع يضاق

 يف ًادهتجم نوكي نأ  دلقملا : يأ - هطرش نمف : حراشلا لوق كلذل لديو
 لوصأ ققحتي نأ هطرش نمو : يأ ؛ هتلدأو هلوصأ ققحتي نأو « همامإ بهذم
 ؛ همامإ بهذم 0 هدجي مل اميف اهيلع ت لزنيو « هتلدأو همامإ

 الهف ! ًارذعتم هاّمسو « ةيلكلاب همدع ةدوديكب مكح يذلا داهتجالا وه اذه نإف
 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةّئسو هللا باتك همامإ دلقملا اذه لعج

 صوصن عبتت نع ًاضوع ةّنسلاو باتكلا صوصن عبتتو « همامإ نع ًاضوع ملسو

8 
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 همامإ ظافلأب لدبتسا الهف ؛ ناعم ىلع ةلاد ظافلأ اهلك تارابعلاو ! همامإ
 ايعردت اش دخت ملاذإ اهنلط ءاكحالا لّزنو « اهيناعمو عراشلا ظافلأ اهيناعمو

 !  اصوصنم هدجي مل اميف همامإ بهذم ىلع اهليزنت نع اضوع

 ةنسلاو باتكلا ةفرعم نم « ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا لدبتسا دقل « هللات

 . مهمالك نع شيتفتلاو « مهمارم مهفتو « باحصألاو خويشلا مالك ةفرعم ىلإ

 هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر مالكو ىلاعت هللا مالك نأ ًانيقي مولعملا نمو

 ‹ عامجإلاب مالكلا غلبأ هنإف ؛ مارملا ةباصإ ىلإ ىندأو « ماهفألا ىلإ برقأ ملسو

 الإ اذه ركني الو , عافتنالاو مهفلا ىلإ هبرقأو « عامسألاو هاوفألا يف هبذعأو

 . عافتنالاو عفنلا يف هل ظح ال نمو « عابطلا دوملج

 ءانماهفأك يه يوبنلا باطخلاو « يهلإلا مالكلا ةباحصلا اهب مهف يتلا ماهفألاو

 تارابعلا مهف هعم طقسي اتوافت ةتوافتم ماهفألا تناك ول ذإ ؛ انمالحأك مهمالحأو

 اداهتجا ال ؛ نييهنم الو نيرومأم الو نيفلكم انك امل« ةيوبنلا ثيداحألاو « ةيهلإلا

 هنأ ملعن ىتح دلقن ال انألف « يناثلا امأو « هتلاحتسالف « لوألا امأ ؛ ًاديلقت الو

 ىلع ةئسلاو باتكلا نم ليلدلا مهف دعب الإ كلذ ملعن الو , ديلقتلا انل زوجي

 انمهف يذلا مهفلا اذهف « ديلقتلا زاوج يف ديلقتلا زوجي ال هنأب مهحيرصتل ؛ هزاوج
 دهش دق هنأ ىلع « ليلقو ريثك نم ةلدألا نم هريغ هب مهفن « ليلدلا اذه هب

 نم هقفأ وه نم هدعب نم يتأي هنأب ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىفطصملا
 : ظفل يفو « «عماس نم هقفأ غلبم برف» : لاق ثيح ؛ همالكل ىعوأو هرصع ىف

 . ةروكذملا ةلاسرلا يف هقح انيفو دق مالكلاو 5 «عماس نم هل ىعوأ»

TAY 
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 ىبأ ىلإ هبتك يذلا هنع هللا يضر رمع باتك ةاضقلا هفرعي ام نسحأ نمو -
 وه : قاحسإ وبأ خيشلا لاق ! يقهيبلاو ينطقرادلاو دمحأ هاور يذلا ؛ ىسوم

 «داهتجالا e ةفصو « ةاضقلا بادآ نّيب هنإف ؛ باتك لجأ
 ( ` .E . سايقلا طابنتساو

 اخ فخ ةعبتم ةو ب ةمكحم ةضيرف ءاضقلا نإف ؛ ؛ دعب امأ : هظفلو .

 ‹ تمهف اذإ ضقاف ٠ ةجحلا لجرلا كيلإ ىلدأ اذإ « مهفاف ءركذلا ةرثكو « مهفلاو
 يف سانلا نيب سآ . هل ذافن ال قحب ملكت عفني ال هنإف ؛ تيضق اذإ٠ ضمأو

 سأيي الو« كفيح يف فيرش عمطي ال ىتح ؛ كئاضقو كسلجمو كهجو

 زئاج حلصلاو ؛ ركنأ نم ىلع نيميلاو « يعدملا ىلع ةنيبلا . كلدع نم فيعض
 وأ ًابئاغ اقح ىعّدا نمو . ًالالح مرح وأ ٠ امارح لحأ ًاحلص الإ« نيملسملا نيب

 تللحتسا الإو « هقح هتيطعأ « ةنيبب ءاج نإف ؛ فی انا برشا

 .. ىمعلل ىلجأو ؛ رذعلا يف غلبأ كلذ نإف ؛ ةيضقلا هيلع

 ‹ كدشرل هيف تيدهو « ت م برقا ف تيل ءاضق كعنم الو

 . لطابلا يف يدامتلا نم ريخ قحلا ةعجارمو « يدق قحلا نإف ؛ قحلا ىلإ عجرت نأ
 هلوسر ةّنسو « هللا باتك يف سيل ام كردص يف جلتخي اميف مهفلا میل

 8 سقو لاثمألاو هابشألا فرعا مث « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 . قحلاب اههبشأو « ىلاعت هللا ىلإ اهب اهبرقأ ىلإ دمعاو « كلذ دنع

 2 يلع جم واح يف ادواجم الإ« ضعي ىلع مهضعب لودع نوململا

 مكنم ىلوت ىلاعت كاهن ا یا اوا
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 صاعلا نب ورمع ثيدح _ ۲ ءاضقلا باتك - 1

 يّذأتلاو ! رجضلاو قلقلاو بضغلاو كايإو . ناميألاو « تانيبلاب أرداو . رئارسلا

 قحلا نطاوم دنع ءاضقلا نإف ؛ ! تاموصخلا دنع ركنتلاو ! ةموصخلا دنع سانلاب

  قحلا يف هتين تصلخ نمف « ركذلا هب نسحيو ءرجألا هب ىلاعت هللا بجوي

 سيل اب سانلل قلخت نمو « سانلا نيبو هنيب ام ىلاعت هللا هافك « هسفن ىلع ولو -
 امف ؛ ًاصلاخ ناك ام الإ « دابعلا نم لبقي ال هللا نإف ؛ ىلاعت هللا هناش « هبلق يف

 . ها . مالسلاو ! هتمحر نئازخو « هقزر لجاع ىف هللا نم باوثب كنظ

 ؛ رصم يلو امل «رتشألا ىلإ هدهع دهع يف مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمألو

 ؛ هلقنأ مل ؛ «جهنلا» يف فورعم وهو « مكحو ظعاومو بادآو حلاصم ةدع هيف

 ظ ظ ( ا . هترهشل

 اتا تک يضاقلا ضقني هنأ هنع هلا يضر رمع مالك نم ذخأ دقو

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ : ةريره ىبأ ثيدح نم ناخيشلا هجرخأ ام هل لديو

 نباب بهذف بئذلا ءاج « امهانبا 55 ناتأرما امنيب» : ملسو هلآو هيلع هللا

 بهذ امنإ : ىرخألا تلاقو « كنباب بهذ امنإ : اهتبحاصل هذه تلاقف « امهادحإ

 ىلإ اتجرخف « ىربكلل هب ىضقف « مالسلا هيلع دواد ىلإ اتمكاحتف « كنباب
 تلاقف , نيفّصن امكنيب هقشأ , نيكسلاب ينوتئا : لاقف « هاتربخأف ناميلس

 . «ىرغصلل هب ىضقف « اهنبا وه هللا كمحري لعفت ال : ىرغصلا

 ؛ هضقني ال رخآلاو « أطخأ اذإ هضقني هنإ : لوق : ةلأسملا ىف نالوق ءاملعللو

 . (رجأ هلف « أطخأ نإو» : ثيدحل
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 ةركب يبأ ثيدح .٠ ءاضقلا باتك-ا5

 مالكلاو ؛ ىلاعت هللا نم يحوب وأ « ةمايقلا موي الإ ملعي ال أطخلا اذهو « قحلا نم رمألا
 . هوحن وأ مكحلا طئارش لامكتسا مدع نم ايندلا يف هل رهظي يذلا أطخلا يف

 : لوق لَو هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو - 1
 . هيلع قفتُم . «نابضَع وهو نين َنْيَب دَحَأ مكحي الد

 ١ : َلوُقَي قي هللا لوسر تعمس : لاق ُهنع هللا يضر ةركب يبأ نعو)
 بو و عع نيب دَحَأ مكحي

 ةهارك بابب هل «ملسم حرش» يف يوونلا مجرتو « ةهاركلا ىلع روهمجلا هلمحو

 يتفي وأ يل يضقي له نابب يراخبلا مجرتو « نابضع وهو يضاقلا ءاضق

 . كلذ يف ةهاركلاب يوونلا حرصو ؟نابضغ وهو يتفملا

 هنأ ىهو ؛ كلذل ةبسانما ةطبنتسملا ةلعلا ىلإ ًارظن ةهاركلا ىلع هولمح اغنإو
 اغإو « مكحلا عنمل هيف ةبسانم ال هسفنب بضغلاو « بضغلا ىلع يهنلا بتر ال
 ام ءافيتسا نع بلقلا ةلغشمو ركفلا شيوشت وهو ؛ هلوصحل ةنظم وه امل كلذ

 ريغ هنكلو « باوصلا نع أطخلا ىلإ يضفي دق اذه لوصحو « رظنلا نم بجي
 نم قحلا زييمت مدع ىلإ بضغلا او ا ا
 . ةهاركلا هلاوحأ لقأف ّدحلا اذه ىلإ ضفي مل نإو « هميرحت يف مالك الف لطابلا

 هصخو « هبابسأ نيب الو .بضغلا بتارم نيب قرف ال هنأ ثيدحلا رهاظو
 نمؤي هلل بضغلا نأب للعو « هللا ريغل بضغلا ناك اذإ اب نيمرحلا مامإو يوغبلا
 رهاظل هتفلاخن ةعامج هدعبتساو « سفنلل بضغلا فالخب . يّدعتلا نم هعم

 . هعم مكحلا نع يهن هلجأل يذلا ىنعملاو « ثيدحلا
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 مك ٠ ءاضقلا باتك 5

 را ةطيتسلا ةلعل لث نا ميرحتلا يهنلا يف رف رهاظلا نأ ىفخي ال مث

 . ديعب ةهاركلا ىلإ

 ةعنام هتمصع نأ نم ملع املف ءريبزلا ةصق يف هبضغ عم لَو همكح امأو

 ع و ی د ا

 هلوقي امك فصولل يهنلاو تاذلل يهنلا نيب ةقرفتلاو « داسفلا ( يضتقي يهنلا ذإ

 و ررق امك « حضاو ريغ روهمجل

 يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ امل ؛ ناطرفملا شطعلاو عوجلا بضغلاب قحلأ دقو

 يبنلا نأ : يردخلا ديعس يبأ نع  فيعض وهو - ی يساقلا يور دنع

 ام لك هب قحلأ كلذكو « «ناير ناعبش وهو الإ يضاقلا يضقي ال» : لاق قي

 . اهوحن وأ ضرملا وأ مهلا وأ ساعنلا ةبلغ نم ؛ ركفلا شوشيو بلقلا لغشي

 از هيلغ الإ يلم فا لور لاق: لاق ةنع ا قر يلع ير ا١

 ؛ رخآلا مالك عمست ىتح لّوألل ضقن ضقت الف نالجر كيلإ ئضاقت اذإ» : ملسو

 . دعب ايضاق تلز امف : هنع هللا يضر يلع لاق «يضقت فيك يرذت َفْوَسَ

 نبا ةا ينيدملا نبا هاوقو « هتسحو - يذمرتلاو دواد وبأو خا هاور

 ا . نابح

 e رحال الك عی ىتح زال ضن تالف نالجر كيلإ ىضاقت اذ

 نبأ چور 5 ىنيدملا نبأ هاوقو ي ET يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ
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 سابع نبا ثيدح - 6 ءاضقلا باتك 1

 نع « ةّرم نب ورمع نع رازبلا ةياور اهنسحأ قرط نم ورا ثيدحلا : (ناّبح
 , مادقملا يبأ نب ورمع هدانئسإ يفو . هنع هللا يضر يلع نع « ةملس نب هللا دبع

 : لاق يرتخبلا يبأ نع هنع ةبعش هاورف ؛ ةّرم نب ورمع ىلع هيف فلتخاو
 الول حيحص هدانسإو « ىلعي وبأ هجرخأ . هنع هللا يضر ًايلع عمس نم ينثدح

 : هلوق وهو ؛ يتآلا ثيدحلا هل دهشيو « هل دهشت رخأ قرط هلو « مهبملا اذه

 . امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح نم مكاحلا دنع دهاش ُهلو ا

 :(امهنع هللا يضر ساّبع نبا ثيدح نم مكاحلا دنع هاش هلو)

 مث « الوأ يعدل ىوعد عمسي نأ مكاحلا ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 لق يدلل ىرقد عام لع مكمل ينيب ذأ ةو الو" بيم اوج عمي
 يف احدق ناكو هؤاضق لطب ًادمغ ةباجإلا عامس لبق مكح نإف ؛ بيج لا باوج

Nبتاع ا  si E 

 . مصخلا باجأ ثيح

 مامإلا نع «رحبلا» يفف ةءركنأ الورقأ ال : لاق وأ « ةباجإلا نع تكس نإف

 وأ رقي ىتح هسبح ءاش إو  درمتلاب هحيرصتل ؛ هيلع مكحي ' كلامو يحي

 ناك تكس اذإف « ًاروف بجت ةباجإلا ذإ ؛ هتوكسب قحلا همزلي لب : ليقو « ركني
 0 . هلم سيل اذهو نيميلا نم عانتمالا لوكنلا نأب بيجأو « هلوكنك

 ؛ مكحلا زاوج يف فاك درمتلا نأب بيجأو «ركني وأ رقي ىتح سبحي : ليقو.:
 . «رحبلا» ىف ام لصاح اذهو « رارضلا عفدو راجشلا لصفل عرش مكحلا ذإ

 ىلع مكحلا زاجأ نمف « بئاغلا مكح همكح كلذ : لاقي نأ ىلوألاو : ليق
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 ةملس مأ ثيدح 5 ءاضقلا كا

 . ةباجإلا مدع ی و ةياجإلا نع ةنتمملا ىلع مكح ل زاجأ بئاغلا

 : نالوق بئاغلا ىلع مكحلا يفو

 نكي مل ًازئاج هيلع مكحلا ناك ول هنأل ؛ بئاغلا ىلع مكحي ال هنأ : لوألا

 مالك عمسي ىتح مكحي ال هنأ ىلع لد هنإف ثيدحلا اذهلو « ًابجاو هيلع روضحلا

 ىلع نب ديز هيلإ بهذ يذلا اذهو ؛ باوج هل عمسي ال بئاغلاو « هيلع ىعدملا

 ظ . ةفينح وبأو

 ؛ ىفوتسم هيف مالكلا مدقتو « دنه ثيدح نم مدقت امل هيلع مكحي : يناثلاو

 ‹ رضاحلا ىلع اذه ىلع ثيدح اولمحو ؛ يعفاشلاو كلامو ةيوداهلا بهذم اذهو

 عمستو ةمئاق هتجح تناك رضح اذإ هنإف ؛ قح هيلع توفي ال بئاغلا : اولاقو

 . طورشملا مكح يف هنأل ؛ مكحلا ضقن ىلإ ىدأ ولو « اهاضتقمب لمعيو

 ّمكنإ» : لو هللا لوسر لاق : تلاق اهنع ُهللا يضر ةمّلَس ّمأ عو ۱۳۰٦

 هل يضقأف « ضعب نم هتَجْحب نحلأ نوكي نأ مکضعب لعلف ؛ يلإ نومصتخت

 هل ٌمطقأ اغإف ء ًاثيش هيخأ قح ْنم هل تنَطَق ْنَمَف'؛ ؛ ُهْنم عمسأ ام وحن ىلع

 . هيلع قفَتُم . «راثلا نم ةعطق

 نوُمصتخت ٌمكنإ» : و هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةمّلَس مَا نعو)

 ام وحن ىلع هل يضقأف « ضعب نم هتّجُحب نحلأ نوكي ْنأ مكضعب لعلف ؛ يلإ
 . «هذخأي الف» : ةياور يف داز : (ائيش هيخأ قح نم هل تْعَطَق ْنَمَف؛ هنم عما

 E قفتم . «رانلا نم ةعطق هل عطقأ اغإف) «داشرإلا» يف ريثك نبا هاور
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 ةملس مأ ثيدح 7-2 ءاضقلا باتك 175

 ٠ نحللا  e e csا ا 5-5

 هريغ نم اهل نطفأو ةجحلاب فرعأ .

 , نيميلا وأ ةنّيبلاو ةباجإلاو ىوعدلا نم : يأ ؛ «عمسأ ام وحن ىلع» : هلوقو
 تراي را وينال با وس اما رمألا سفن يف ةلطاب نوكت دقو

 ظ ٠١[ :ءاسنلا] #أران مهنوطب يف نولكأي امنإ9 : باب نم هيلإ لوؤي

 Oe هب لحي ال مكاحلا مكح نأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 ؛ ًابذاك ةداهشلا نم هماقأ امو « رمألا سفن يف ًالطاب هاعدا ام ناك اذإ « هريغ ىلع
 ام هيلع موكحلا صيلختو هب مازلإلاو هل رهظ اب مكحلا هلزوجيف ؛ مكاحلا امأو

 ناك اذإ « مارحلا هب لحي ال هنكلو « ًارهاظ همكح ذفنيو « عنتما ول« هب مكح

 ظ . روهمجلا بهذ اذه ىلإو ؛ ةبذاك هتداهشو ًالطبم يعدملا

 مكاحلا مكح ول هنأو « أنطابو ارهاظ ذفني هنإ :لاقف ةفينح وبأ فلاخو

 ‹ ليلد اهب موقي ال راثآب لدتساو « هل تلح « نالف ةجوز ةأرملا هذه نأ روز ةداهشب

 . صنلا ةمواقم ىلع ىوقي ال سايقبو

 لقت دقو « أطخلا ىلع رقي ملسو هلآو هيلع هللا یلص هنأ ليلد ثيدححلا يفو

 رايح عا هداهتجاب بع ب ال هنأ : نييلوصألا نع قافتالا

 . ماكحألا يف أطخلا

 ق مكح امي رقي ال هنأ هدام ناب ثيدحلا انآ امو مهقافتا ني عمجو

 نذإلاو ردب ىراسأ ةصقك كلذو ‹ هيف هيلع أطخلا زاوج ىلع : 5 هنانيدتملاب

 نيم وأ ةنيبلاب مكحلاك تضرف يتلا قيرطلا نع رداصلا مكحلا امأو . نيفلختملل

A۹ | 



 رباج ثيدح 2 ۷ ( ءاضقلا بناتك 5

 وه لب «أطخ هب مكحلا ىمسي ال نطابلل ًافلاخم ناك اذإ هنإف ؛ هيلع موكح ا
 نإو ‹ نيدهاشلاب لمعلا بوجو نم فيلكتلا هب عقو ام قفو ىلع هنأل ؛ حيحص
 بتع الو « كلذ يف هل ةليح الف مكاحلا امأ . امهنم ريصقتلاف روز يدهاش اناك

 ‹ هقفو ىلع مكحلا عقو يذلا داهتجالا يف أطخأ اذإ ام فالخب ؛ هببسب هيلع

 ال اهنأ هللا ملع يف كلذ يف مكحلا ناكو « راجلل الثم ةعفشلا نأب مكحي نأ لثم

 هيف تبشيف هللا ملع يف يذلا قحلل افلاخم ناك اذإ هنإف ؛ طيلخلل الإ تبنت
 اذإ هنأ مدقت يذلا وه اذهو « دحاو عم قحلا لوقي نم ىلع« دهتجملل أطخلا

 . رجأ هل ناك أطخأ

 ذالك هنأل ؛ هملعب مكاحلا مكحي ال هنأ ىلع ثيدحلاب لدتساو

 : تلق . «داشرإلا» يف ريثك نبا هلاق اذك < الصفم اياضقلا نايعأ ىلع هعالطا

 مكحي هنأ فني ملو« | عمسي ام وحن ىلع مكحي هنأ ربخأ اغإ ويب هنأل لمأت هيفو

 يف كلذ نأ ىلع لاد « «رانلا نم ةعطق هل عطقأ اغإف» : هلوقب ليلعتلاو , ملع ا

 . ةلعلا هيف يرجت الف هملع اب مكح اذإف ؛ عمسي اب همكح

 : لوقي قل هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 1 ۷

 اح نبا هاور ا دل يو

 7 هاور ر. 0؟مهفيعضل میبد ب خۇي ا رهطت : يأ ش : تأ ادق
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 ةشئاعو ديعس ىبأو ةديرب ثيداحأ - ٠۳٠١ ۸ ءاضقلا باتك 51

 .راّزبلا دنع ةديَرُب ثيدح ْنم هاش هلو - ۱۳۰۸

 50011 (رازبلا دنع ةديرب ثيدح نم هاش ٌهلو)

TTليقف ؛ ةبوسنم ريغ ةلوخ نع : هيفو « عناق نباو يناربطلا هاور  : 

 اهنم ةريثك بابلا اذه ثيدح دهاوشو « ميعن وبأو يناربطلا هاور . ةزمح ةأرما اهنإ

 "اا : هل مر خيرا اعبر زك
 . هجام نبا دنع ديعس يبأ ثيدح نم رخآو ۰۹

 : (هجام نبا دنع ديعس يبأ ثيدح نم) دهاش هلو: یا (رخآو)

 مزلي اميف ؛ اهيوق نم اهفيعضل فصتني ال بونذلا نم ةمأ رهطت ال اهنأ دارملاو
 هديؤي امك « يوقلا نم هقح ذخأي ىتح فيعضلا رصن بجي هنإف ؛ هل قحلا نم
 . «امولظم وأ ًاملاظ كاخأ رصنا» : ثيدح

 ٠ لوقي هلي هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هللا يضر ةشن ةشئاع نعو- :

 هنأ ےک امبالا ةدش نم ىقليف « ةمايقلا موي لداعلا يضاقلاب ىع دي»

 هظفلو يقهيبلا ةر ان ا ربا اورج ترت يف خيحلا نيب شقي ل :

 (ةرمت يف» .

 :لوقي
 هنأ ىنمتي ام باسحلا ةدش ْنم ىقليف « ةمايقلا موي لداعلا يضاقلاب ىعديا

 هظفّلو يقهيبلا ةجرخأو  ناّبح نبا ًهاور . «هرمع يف نينثا نيب ضقي مل :
 ؛ ةمايقلا موي يف ةاضقلا باسح ةدش ىلع ليلد ثيدحلا يف : («ةرْمَن 0 يف»

 ا هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو)
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 ةركب يبأ ثيدح - ۱ ظ ظ . ءاضقلا باتك -

 .دهج هيف علو قحلا ىرحتي ن هل يفي ا نيرا امل كلذو ش

 نم هريغو ب ا ؛ e 53 نم« وسلا ءاطلخ نم رذحيو

 هيلع هضحتو رشلاب هرمأت ةناطبو ‹ هيلع هضحتو ريخلاب هرمأت ةناطب ؛ ناتئاطب
 ةريره ىبأ 500 نم ىئاسنلا - ‹ (ىلاعت هللا همصع نم معلا

 ا قاط هل الإ لاو نمامإلا ظفلب ًاعوفرم

 وهو لطاب يف مصاخ نم) ٠ ثيدح كفا ءالكولاو ءامرغلا رذحيو

 ةموصخ ىلع ناعأ نم» : ظفل يفو « «عزني ىتح هللا طخس يف لزي مل هملعي

 هتفرع املو . رمع نبا ثيدح نم دواد وبأ امهاور . «هللا نم بضغب ءاب دقف ملظب

 يضاقلا يف اذه ناك اذإو . هانمدق امك « ءاضقلا ةيالو ءاملعلا رباكأ بنجت نم

 . !؟ةلاهجلاو روحجلا ةاضقب فيكف لدعلا

 ءاضقب ةفيلخلا هيلإ بتك هنأ : «لابرغلا» ىف بهو نب هللا دبع ةمجرت ىف

 !؟ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةّنسو هللا باتكب سانلا نيب مكحتف

 . !؟نيطالسلا عم ةاضقلاو « ءايبنألا عم نورشحي ءاملعلا نأ تملع امأ : لاقف

 موق حلي نل» : لاق لي يبتلا نع ُهنع للا يضر ةركب يب نعو د 11

 . يراخبلا هاور . (ةأرما ترآ اولو

 الو لق رنا ا يبتلا نع هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو)
 خار و

 نم اًئيش ةأرملا ةيلوت زاوج مدع ىلع ليلد هيف , : (يراخبلا هاور 5 «ةأرما مهرمأ
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 يدزألا مرم يبأ ثيدح 2 5 ظ ءاضقلا باتك - 7

 تيب يف ةيعار اهنأ اهل تبثأ دق عراشلا ناك نإو « نيملسملا نيب ةماعلا ماكحألا

 ريرج نبا بهذو « دودحلا الإ ماكحألا اهتيلوت زاوج ىلإ ةيفنحلا بهذو « اهجوز

 . اقلطم اهتيلوت زاوج ىلإ

 بلج نع نويهنم مهو ا مهرمأ يلو نم حالف مدع نع رابخإ ثيدحلاو
 . حالفلل اببس نوی ام باستکاب نورومأم « ا حالفلا مدع

 ال يبنلا نع هنع هللا يضر يدزألا ميرم يبأ نعو - 1۲۳

 2 بجتحا « مهريقفو مهتجاح نود بجتحاف نيملسملا رومأ نم اعيش هللا هالو

 - . يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . «هتجاح نود هللا

 ةرم نب ورمع همسا يباحص وهو : (هنع هللا يضر يدزألا ميرم يبأ نعو)

 ال يبنلا نع) امهريغو لطعملا وبأو خامشلا وبأ همع نبا هنع ىور ؛ ‹ ينهجلا

 ‹ مهريقفو مهتجاح نود بجتحاف نيملسملا رومأ نم ًاثيش هللا هالو نم» : لاق

 . (يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . «(هتجاح نود هللا بجتحا

 ' ةلخلاو ةجاحلا يوذ نود هباب قلغي مامإ نم ام» : يذمرتلا دنع هظفلو

 هجرخأو « «هتنكسمو هتجاحو هتلخ نود ءامسلا باوبأ هللا قلغأ الإ . ةنكسملاو

 لاق هنأ كلذو ؛ ةيواعم عم ةصق هلو « مرم يبأ نع ةرميخم يبا نع مكاحلا

 . هللا هالو نم» : لوقي ملسو هو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس : ةيواعل

 ثيدح نم دمحأ هاورو . نيملسملا ج جئاوح ىلع الجر ها لعجف . «ثيدحلا

 فعضلا يلوأ نع بجتحاف ًائيش نيملسملا رومأ نم يلو نم» : ظفلب ذاعم

 «ريبكلا» ىف يناربطلا هاورو . «ةمايقلا موي هنع ىلاعت هللا بجتحا « ةجاحلاو
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ ٠ ءاضقلا باتك ٠ ١١

 بجتحا مهلمهأف سانلا نع بجتحا ريمأ اميأ» : ظفلب ظفلب سابع نبا ثيدح نم

 : ثيدحلا اذه يف هيبأ نع متاح نا لاقو . «ةمايقلا موي هنع ىلاعت هللا

 .ركنم
 هيف فقن مل : يرذنملا لاق هنإف ؛ هخيش الإ « تاقث لاجرب  يناربطلا جرخأو

 نم تعمس : ةيواعمل لاق هنأ : ةفيحج يبأ ثيدح نم  ليدعت الو حرج ىلع

 ؛ كدنع هعضأ نأ تببحأ ًاثيدح ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 يلو نم ! سانلا اهيأ اي» : لوقي دك هللا لوصر تحبس يناقلت ال نأ ةفاخم

 باب جلي نأ هللا هبجح « نيملسملل ةجاح يذ نع هباب بجحف المع مكنم

 بارخب تشعب ينإف ؛ NEE ارد سس يحلل

 تراعي ثعبأ ملو ايندلا

 ال نأ هللا دابع رومأ نم م ًارمأ يلو نم ىلع بجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ‹ هريغو ريقف نم ةجاحلا وذ هيلإ لصيل ؛ باجحلا لهسي نأو « مهنع بجتحي
 . هتمحرو هئاطعو هلضف نم هل هعنم نع ةيانك «هنع هللا بجتتحا» : هلوقو

 يشاّرلا يَ هللا لوسر نعل :لاق ةنع هللا يضر ةريرش يبأ 2
 نبا هححصو « يذمرتلا هوا ةعبرألاو دمحأ هاور . مكحلا يف يشترملاو

 - الإ« ةعبرألا دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو . ناّبح

 يشترلاو يشارلا وَ هللا لوسر نعل : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعد
 ce ىشترملاو « لطابلا ىلع هنيعي يذلا يطعي نم يشارلا : «ةياهنلا» ىف

 1 (نابح نبا هجحصو 1 يذمرتلا هنسحو « ةعبرألاو دمخآ هاور . مكحلا ىف)

۳۹٤ 



 ةريره يبأ ثيدح ٠  ءاضقلا باتك 5

 عفادلا نيب ريفسلا وهو « امهنيب يب يشي يذلا وه « «ش شئارلاو» : دمحأ دازو

 اوت ادا ارجأ هترافس ىلع ذخأي مل نإو « ذخآلاو ظ

 . (يئاسنلا الإ . ةعبرألا ٠ دنع ورمع نب هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو)

 ١ رل ملدواد يبأ ةياور يف 3 «مكحلا يف : ظفل هيف ركذي مل هنأ الإ

 ظ . يذمرتلا ةئاقز يف اهداز امنإ

 وأ ةقدصلا ىلع لماعلل 5 2 يضاقلل تناك ءاوس ؛ عامجإلاب مارح ةوشرلاو

 ىلا اهب اولدتو لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو» : ىلاعت لاق دقو . امهريغل

 : [188:ةرقبلا] (نوملعت متنأو مثإلاب سانلا لاومأ نم اقيرف اولكأتل ماكحلا

 ةرجأو ةيدهو ةوشر : ا ايبا ىلع لاوعالا نب ةاضقلا هذخأي ام لصاحو

 0 ( `. . قزرو

 ىلع مارح يهف « قح ريغب مكاحلا هل مكحيل تناك نإ ؛ ةوشرلا : لوألاف
 مكاحلا ىلع مارح ىهف « هميرغ ىلع قحلاب هل مكحيل تناك نإو « يطعملاو ذخآلا

 ىلع ةلاكولا ةرجأو قبآلا لْمُجك يهف ؛ هقح ءافيتسال اهنأل ؛ يطعملا نود

 . مثإلا يف مكاحلا عقوت اهنأل مرحت : ليقو . ةموصخلا

 مرغ الف ةبالولا لبق هيداهي نم تناك نإف ؛ يناثلا يهو : : ةيدهلا امأو

 ةموصخ اال نم تناك نإف ؛ ةيالولا دعب الإ هيلإ ىدهي ال ناك نإو« اهتمادتسا

 ةموصخ هميرغ نيبو هنيب نم تناك نإو « تهركو تزاج « هدنع دحأ نيبو هنيب ظ

 للاب اعرب يب بفاس انهيت ياو يدهملاو مكاحلا ىلع مارح يهف هدنع

 . قح وأ
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 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح _ ٠ ٤ ءاضقلا باتك 15

 « قزرو لاملا تيب نم ةيارج مكاحلل ناك نإف ؛ ثلاثلا يهو : ةرجألا امأو .

 هجو الف « مكحلاب لاغتشالا لجأل ؛ قزرلا هل يرجأ اهنإ هنأل ؛ قافتالاب تمرح

 هلمع ردق ىلع ةرجألا ذخأ هل زاج « لاملا تيب نم هل ةيارج ال ناك نإو « ةرجألل

 ؛ ةرجألا ىطعي امنإ هنأل ؛ هيلع مرح « هقحتسي امم رثكأ ذخأ نإف « مكاح ريغ

 ريغ هلثم ةرجأ ىلع داز امل هذخأف ؛ ًامكاح هنوك لجأل ال , ًالمع لمع هنوكل

 و ا ا و

 ذخأف « هلثم ةرجأ لمعلا ةرجأف « ًاقافتا سانلا لاومأ نم ًائيش ًامكاح هنوك لجأل

 نم ىلوأ ًاينغ ناك نمل ءاضقلا ةيلوت نإ : ليق اذلو ؛ مارح هلثم ةرجأ ىلع ةدايزلا

 هل زوجي ال ام لوانتل ًاضّرعتم ريصي هرقفل هنأل كلذو ؛ ًاريقف ناك نم ةيلوت

 0 . لاملا تيب نم قزر هل نكي مل اذإ « هلوانت

 حرصم وهو الإ ‹ ءاضقلا بلطي نم اذه اننامز يف كردن مل: فضلا لاق

 ءيش هل لصحب ال هنأب ملعلا عم « هدوأب موقي ام ىلإ هجايتحال الإ هبلطي مل هنأب

 . ها . ! لاملا تيب نم

 هللا لوسر ىضق : لاق امُهنع هلا يضر رييّرلا نب هللا دبع عو

 . مكاحلا هحّحصو « دواد وبأ هاور . مكاحلا يدي نيب نادعقي نيمصخلا نأ : 5

 نأ : هي هللا لوسر ىضق : لاق امُهنع هللا يضر ريبّرلا نب هللا دبع ْنعو)

 : (مكاحلا هحّحصو « دواد وبأ هاور . مكاحلا يدي نيب نادعقَي نيمصخلا

 5 هللا دبع نب تباث نب بعصم ةياور نم مهلك ؛ يقهيبلاو دمحأ هجرخأو

 . طلغلا ريثك هنإ : متاح وبأ لاق ؛ مالك هيفو «رينزلا
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 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح _ ٤ ءاضقلا باتك 5

 يوسيو « مكاحلا يدي نيب نيمصخلا دوعق ةيعرش ىلع ليلد ثيدحلاو
 ةصق ىف امك ملسملا عفري هنإف ؛ ملسم ريغ امهدحأ نكي مل ام سلجملا يف امهنيب

 يف عدوا را اج یوا ميرنا دنع ىعثلا رف عم ا ةيلع اع

 يدوهي دنع هل ًاعرد مالسلا هيلع بلاط يبأ نب , ىلع دجو : لاق هدنسب «ةيلحلا»

 يعرد : يدوهيلا لاقف « قروأ يل لمج نع تطقس يعرد : لاقف اهفرعف اهطقتلا

 املف « ًاحيرش اوتأف « نيملسملا يضاق كنيبو ينيب : يدوهيلا لاق مث « يدي ىفو

 ناك ول : يلع لاق مث هيف يلع سلجو « هعضوم نع فرحت لبقأ دق ًايلع ىأر

 : لوقي ١ ر تب كل نقلا يأ ترا نالا نم يبق
 . ثيدحلا قاسو ‹ «سلجلا يف مهوواست ال

 نيل ىلإ لب نا یوا لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ءاشت ام : حيرش لاق

 . يدي يفو يعرد : لاق ؟يدوهي اي لوقت ام : حيرش لاق . يدوهيلا اذه اهطقتلاف

 نم كل دب ال نكلو « كعردل اهنإ نينمؤملا ريمأ اي هللاو تقدص : حيرش لاق

 اّمأ : حيرش لاقف . هعردل اهنأ ادهشف ىلع نب نسحلاو ًاربنق اعدف « نيدهاش

 : مالسلا هيلع لاقف « اهزيجن الف كنبا ةداهش امأو « اهانزجأ دقف كالوم ةداهش

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي باطخلا نب رمع تعمس امأ ! كمأ كتلكث

 !؟(ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلا و نسحلا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 لاق مث !؟ةنجلا لهأ بابش ديس ةداهش زيجت الف : لاق « معن مهللا : لاق

 يضاق ىلإ يعم ءاج نينمؤملا ريمأ : يدوهيلا لاقف « عردلا ذخ : يدوهيلل

ردل اهنإ نينمؤملا ريمأ اي هللاو تقدص ! يضرو « ىل ىضقف نيملسملا ٠
 تطقس كع
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 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح -5 ءاضقلا باتك 1١١

 اهبهوف ! هللا لوسر ًادمحم نأو هلا الإ لإ ال نأ دهشأ ؛ اهتطقتلا كلل لمج نع

 . ها . نيفص موي هعم لتقو « ةثامعستب هزاجأو « مالسلا هيلع يلع هل

 یری ال هنكل هعرد اهنأ ملعيو ٠ اهفرع هنأك ؛ كعردل اهنإ هللاو : حيرش لوقو

 قطاع للا هاربا ام رف هب ا دلرلا ةا ىر ل ها امكاو هيفلعي کا

 . هيلع ىعّدملل ريخلا نم هيلإ لآ امو هيلع موكحماو مكاحلا نم



 دلاخ نب ديز ثيدح -6 تاداهشلا باب - ١ .. ءاضقلا باتك ٠ ١١

 تاداهشلا اب -

 ربح * ةداهشلا يرهوجلا لاق 4 عاون لا ةدارإل عمج ؛ ا ةداهشلا

 4 هريغ نع تاغ امل دهاشم هنأل ؛ اهيدؤمو ةداهشلا لما دهاشلاو عطاق (

 # وه الإ هلإ الل هنأ هللا د راكم لوقا نم E نم e ليقو

 . ملع : يأ ؛ و

 ما ir نأ ماهيب يتأي يذلا ؟ءادهشلا ريخب مكر بخأ

 الأ» : لاق هك دق نأ : هنع هللا يضر ينهجلا دلاخ نب ديز نع)

 : (ملسم هاور . «اهلأسُي نأ لبق ةداهشلاب يتأي يذلا ؟ءادهشلا ريخب مكر بخأ

 هنأ الإ ‹ هلأسي دا ليف ا يتأي نم ءادهشلا ريخ نأ ىلع لد

 ١ نو دهشي مون نوكيا 5 هيفو ؛ نارمع ثيدح وهو < يناثلا ثيدحلا هضراعي

 . مهل مذلا قايس يف « «تودهشتسي الو

 ا ةثالث ىلع امهنيب عمجلا يف ء ءاملعلا فلتخا اضراعت الو

 اهب ملعي ل قحب ا دهاشلا دنع ناك اذإ : ديز ثيدحب دارملا نأ : لوألا .

 يتأيف « ةثرو فلخيف اهبحاص تومي وأ « اهب هربخيف هيلإ يتأيف « قحلا بحاص
 ىيحي باوج وهو « ةبوجألا نسحأ اذهو ؛ ةداهش مهل هدنع نأب مهربخيف

 . كلام خيش ديعس نبا

  نييمدآلا قوقحب قلعتت ال ام ىهو . ةبسحلا ةداهش اهب دارملا نأ : ىناثلا
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 نيصح نب نارمع ثيدح 5 . تاداهشلا تاب- ١ ءاضقلا ںاتک 5

 ام وأ « ىلاعت هللا قحب قلعتي ام ةبسحلا يف لخديو « ًاضحم مهب ةصتخلا
 تي نو ةماعلا ةيصولاو فقولاو ةالصلاك هنم ةبئاش
 ظ . ةضحلا نييمدآلا قوقح يف ةداهشلا

 ىف ةغلابملا ؛ «اهلأسي نأ لبق ةداهشلاب ينأي نأ» : هلوقب دارملا نأ : ثلاثلا
 نق لاقي اهك ايناس نأ لبق اهب ىتأ يذلاك هدادعتسا هرقل نوكيف ؛ ةباجإلا

 | . بلطلا لبق يطعيل هنإ : داوجلا قح

 « قحلا بحاص اهبلطي نأ لبق ىدؤت ال ةداهشلا نأ ىلع ةينبم ةبوجألا هذهو
 : تاليوأت دحأب نارمع ثيدح لوأتو « ديز ةياورب المع كلذ زاجأ نم مهنمو

 اهب مهل قبسي e نودؤي : يأ ؛ روزلا ةداهش ىلع لومحم هنأ : لوألا

 .٠ ملعلا لهأ ضعب نع يذمرتلا هاكح . ملع

 الإ ناك ام هللاب دهشأ : وحن ب هنايتإ دارملا نأ : يناثلا

 . يواحطلا باوج اذهو ؛ اذك

 ؛ ةلبقتسملا رومألا نم نوكيس امم ملعي ال ام ىلع ةداهشلا هب دارملا نأ : : ثلاغلا
 ريغ نم ةنجلا لهأ نم مهنأب موق ىلعو رانلا لهأ نم مهنأب موق ىلع دهشيف
 . اهنسحأ لوألاو « يباطخلا هاكح . ءاوهألا لهأ كلذ عنصي امك ٠ ليلد

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو 7

 موق نوكي مث« مهنولي نيذلا مث« مهنولي نيذلا مث« ينّرق مكريخ نِ
 يايا E اه ايزيكو ايام ال

 . هيلع قفتم . «ُنَمّسلا مهيف ٌرَهظِيو
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 نيصخح نب نارمع ثيدح ۔ ٦ تاداهشلا باب - ١ ! ( ءاضقلا باتك ۔ 5

 نإ: غي هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر نيصح نب نارمع نعو) 0

 الو ‹ نودهشي ٌموق نوكي مث  مهنولي نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث « ينْرَق مكريخ

 مهيف ٌرَهظيو « نوُفوُي الو , نور ذنيو « َنوُنَتْوي الو ‹ نونوُخيو ‹ نودهشتسي
 نم رمأ يف اوكرتشا براقتم دحاو نامز لهأ : نرقلا : (هيلع قفتم . «نمّسلا

 سيئر وأ « نامز يف اوعمتجا اذإ اب صوصخم كلذ نإ : لاقيو « ةدوصقملا رومألا

 . نامزلا نم ةدم ىلع نرقلا قلطيو « لمع وأ « بهذم وأ « ةلم ىلع مهعمجي

 هنإ : فنصملا لاق « نيرشعو ةئام ىلإ ماوعأ ةرشع نم « اهديدحت ىف اوفلتخاو

 . لئاق هب لاق دقف ؛ كلذ ادع امو « نيرشعو ةئامب الو « نيعستلاب حرص نم ري مل
 هنإف ؛ «سوماقلا» يف هب حرصف نورشعلاو ةئاملا اًمأو « معنف نوعستلا امأ : تلق

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل حصأ لوألاو « نورشعو ةئام وأ « ةئام وأ : لاق

 نرقلا : «علاطملا» بحاص لاق « ىهتنا . ةنس ةئام شاعف ؛ «انرق شع : مالغل

 €: . دحأ مهنم قبي ملف تكله ةمأ

 مث» : هلوقو « هرصع ىف نوملسملا هب دارملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنرقو

 لدي اذهو « نيعباتلا عابتأ نيعباتلا نولي نيذلاو « نوعباتلا مه . «مهنولي نيذلا

 نأو . مهيعبات نم لضفأ نيعباتلاو « نيعباتلا نم لضفأ ةباحصلا نأ ىلع

 . .ريهامجلا بهذ هيلإو « درف درف لك ىلإ رظنلاب ليضفتلا

 ىلإ ال ةباحصلا عومجم ىلإ ةبسنلاب ليضفتلا نأ ىلإ ّربلا دبع نبا بهذو
 لهأو ردب لهأ الإ ؛ مهنم درف لك ال مهدعب نمم لضفأ ةباحصلا عومجمف « دارفألا

 . مهدعب يتأي نم دارفأ نم لضفأ مهدارفأ نأ ديري ؛ مهريغ نم لضفأ مهنإف ةيبيدحلا

٤١ 
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 ال رطملا لثم يتمأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق نم رامع ثيدح نم نابح .

 ثيدح نم يمرادلاو يناربطلاو دمحأ هجرخأ امبو , «هرخآ مآ ريخ هلوأ ؛ ىردي
 ‹ كعم انملسأ ؟انم ريخ دحأ هللا لوسر اي : ةديبع وبأ لاق : لاق ةعمج يبأ

 «٠ «ينوري ملو , يب نونمؤي ّ دعب نم.نونوكي موق» : لاق . كعم انرجاهو
 .  مكاحلا هححصو

 نهيف لماعلل مايأ يتأت» : هعفري ةبلعث ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو .
 وبأ جرخأو « «مكنم لب» : لاق ؟ هللا لوسر اي انم وأ« مهنم : ليق' «نيسمخ رجأ

 ' رياصلا نامز سانلا ىلع يتأي» : هعفري سنأ نع (هتخيشماا يف ناطقلا نسحلا

 ( . «مكنم نيسمخ رجأ هل هنيد ىلع هيف

 ءىش اهيزاوي ال ةيزمو ةليضف ةبحصلل نأب : ثيداحألا نيب روهمجلا عمجو
 هف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هبحص نملف ؛ لامعألا نم

 رابتعاب يتأيس نم ىلع مهتيريخ نوكتو « ةدابعلا يف داهتجالا رابتعاب هرجأو

  ةباحصلا ضعب قح يف نوكي دق اذهو ؛ لامعألا باوث ىلإ رظنلاب ال رجألا ةرثك

 اذهبو ؛ ريخلا عاونأ نم عون لك نم قبسلا اوزاح مهنإف ةباحصلا ريهاشم امو
 ىلإ رظنلاب لامعألا نيب ةلضافملا نإف ًاضيأو « ثيداحألا نيب عمجلا لصحي
 ete ملا ةباحصلاب ةصتخم ةبحصلا ةليضفو « عونلا يف ةيواستلا لامعألا
 . عونلا كلذ نم ءيش مهادع

 يف نكي مل هنأ ىلع ليلد « هرخآ ىلإ ... موق نوكي مث» : هلوق يفو

۲ 
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 نكلو « ةمومذملا تافصلا هذهب فصتي نم ةباحصلا دعب نم نيلوألا نينرقلا
 هنكلو ؛ ةثالثلا نورقلا ليدعت ىلع هب لدتساو . بلغألا بسحب دارملا نأ رهاظلا

 . بلغألا رابتعاب اش

 روهظل م مهب نوقثي 3 ءانمأ سانلا مهاري ال : يأ ؛ «نونمتؤي ال» : هلوقو

 ظ . . سانلا نم عفري ام لوأ ةنامألا نأ تبث دقو ‹ مهتنايخ

 ؛ نراشملاو لكألملا يف نوعسوتي مهنأ ‹ «نمسلا مهيف رهظي» : هلوق ىنعمو

 : يأ ؛ نونمسي مهنأ دارملا : ليقو « لاملا ةرثك دارأ : ليقو « نمسلا بابسأ يهو

 هجرخأ ثيدح يفو « فرشلا نم مهل سيل ام نوعديو « مهيف سيل اب نورثكتي
 نمسلا نيب عمجف « «نمسلا نوبحيو نونمستي موق ءيجي مث» : ظفلب يذمرتلا

 . نمسلا بابسأ يطاعتو «  مهدنع سيل اب رثكتلا : يأ

 یلص هللا 2 لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو - ۷

 ىلع رمغ يذ الو  ةنئاخ الو « نئاخ ةداهش زوجت ال» : مّلسو هلآو هيلع هللا

 . دواد وبأو دمخ ٌهاور . «تيبلا لهأل عناقلا ةداهش زوجت الو ٠ هيخأ

 للا ىلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نعو)

 حتفب : : (رمغ يذ الو « ةنئاخ الو ‹ نئاخ ةداهش زوج ال : ملسو هلآو هيلع

 ءاحلاب - ةنحلاب دواد وبأ هرسف ؛ ءار اهدعب اهرسكو ميملا حتفو ةمجعملا نيغلا

 فاقلاب : (عناقلا ةداهش زوجت الو « هيخأ ىلع) ءانحشلاو دقحلا يهو - ةلمهملا

 وبأو دمحأ هاور . «تيبلا لهأل) هنايب يتأي ؛ ةلمهم نيع مث « نون فلألا دعبو

 ` . (دواد
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 در : ظفلب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأو

 هجام نبا e ةنئاخلاو نئاخلا ةداهش ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا 6

 . يوق هدانسإو ؛ يقهيبلاو

 اهنع هللا ئضر ةشئاع ثيدح نم ىقهيبلاو ىنطقرادلاو يذمرتلا هجرخأو

 تکا یک ا رمش ىذ الو ‹ ةنئاخ الو « نئاخ ةداهش زوجت ال» : ظفلب

 : «للعلا» يف ةعرز وبأ لاقو « هدانسإ اندنع حصي ال : يذمرتلا لاق « فعض هيفو

 نم حصي ال : يقهيبلا لاقو « يزوجلا نباو « مزح نباو قحلا دبع هفعضو « ركنم
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءيش اذه

 سانلا تانامأ يف ةنايخلا هب صح هارن ال : ةديبع وبأ لاق « «نئاخلا» : هلوقو

 هللا لاق ‹ ةنامأ كلذ ىمس دق هنإف ؛ هيلع مهنمتأو هدابع ىلع هللا ضرتفا ام نود

 «مكتانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوخت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت

 نأ يغبني سيلف هنع ىهن ام وأ هب ىلاعت هللا رمأ ام اعيش عيض نمف ؛ [۲۷ :لافنألا]

 تاروظحم ںاکترا نع هدرت ىوقت هل سيلف اًئئاخ ناک اذإ هنإف ؛ ًالدع نوکی

 بولسم وأ « ةمهت ةنظم هنأل هربخب نظلا لصحي الف ؛ بذكلا اهنم يتلا نيدلا
  هيخأب ذارملاو « ءانحشلاو دقحلا نم هانركذ ام هب دارملاف رمغلا وذ امأو , ةيلهألا

 تناك اذإ هيلع دقح وذ دهشي نأ زوجي ال هلثم رفاكلاو « هيلع دوهشملا ملسملا
 لازنإ هتبحم ؛ هربخ قدص مدع ةنظم دقحلا اذ نإف ؛ نيدلا ريغ ببسب ةوادعلا

 ريغ ببسب رفاكلا ىلع دقح اذ نكي مل اذإ ملسملا امأو « هيلع دقحي نمب ررضلا
 ةوادع نإف ؛ نيدلا يف ةوادع امهنيب ناك نإو هيلع هتداهش لبقت اهنإف « نيدلا
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 ثيدحلا جرح اغنإو « كلذ غوسي ال نيدلا نإف ؛ ًاروز هيلع دهشي نأ يضتقت ال نيدلا

 -- ءاضقو ةمدخلل مهيلإ عطقنملا٬ تيبلا لهأل مداخلا وه عناقلاو « بلغألا ىلع

 عناقلا ةداهش : يأ ؛ اهزاجأو : ثيدحلا مات يفو . ةجاحلا دنع مهتالاومو « جئاوحلا

 هن أل ؛ مهل عناق وه نمل هتداهش نم عنم اغنإو ‹ مهل حبات وه نم ريغل : يأ ؛ مهريغل

 . ةداهشلا نم عنمف ؛ مهيلإ ريخلا بلجو « مهنع رضلا عفد بحيف ةمهت ةنظم

 هلوق لد هيلعو «دهاشلا يف ةلادعلا رابتعا ىلع ليلد ةداهشلا نم ءالؤه عنمو

 اهنأب ةلادعلا اومسر دقو [۲: قالطلا] (مکنم لدع يوذ اودهشأو# : ىلاعت

 مهانعزان دقو « ةعدب اهعم سيل « ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع لمحت ةينيد ةظفاحم

 هب معت اميف ةمهملا لئاسملا» : ةلاسرك « ثحابملا نم ةدع يف مسرلا اذه يف

 ملع يف رظنلا تارمث» : ةلاسر ىف ةلادعلا يف قحلا انققحو « «ةمألا ماكح ىولبلا

 لدعلا نأ انرتخاو « دمحلا هللو « «راهنلا ءوض ةيشاح رافغلا ةحنم» ىفو « «رثألا

 ةلدألا هيلع انمقأو « بذك دايتعا هيلع ىّرجي ملو« هرش هريخ بلع نم : وه

 . مهدارم ريسفتب قلعتي ام ضعب ركذو « ريهامجلا عم ىشم انه حراشلاو « كلانه

 : لوقي 8و هللا لوسر عمس هنأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 6

 ا نباو دواد وبأ هور . «ةيرق بحاص ىلع يودب ةداهش رو كلو

 زوجت ال» : لوقي للك هللا لوسر عمس هنأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 نم يودبلا : (هجاّم نباو دواد وُبأ ُهاَوَر . «ةيرق بحاص ىلع يوَدَب ةداهش

 - ةيرقلاو « يوداب : سايقلاو . ةبسنلا سايق ريغ ىلع بسن ؛ ةيدابلا نكس
 يودبلا ةداهش ةحص مدع ىلع ليلد هيفو « عماجلا رصملا :- رسكت دقو « فاقلا
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 نب دمحأ بهذ اذه ىلإو « حصتف هلثم يودب ىلع ال « ةيرقلا بحاص ىلع
 يودبلا ةداهش لبقت ال نأ ىشخأ : دمحأ لاقو « هباحصأ نم ةعامجو لبنح
 دهشي ملو «ًايودب دهشأ ثيح مهتم هنألو « ثيدحلا اذهل ةيرقلا بحاص ىلع

 ءافحجلا نم هيف امل يودبلا ةداهش لبقت ال : لاق هنأ الإ « كلام بهذ هيلإو « ًايورق
 ةداهشلا نوطبضي ال بلاغلا ي مهنألو « ع ءارشلا ماكحأب ةلاهجلاو « نيدلا يف
 . اههجو ىلع

 هتلادع فرعت ال نم ىلع ثيدحلا اولمحو مهتداهش لوبق ىلإ رثكأل بهذو
 «رحبلا» يف لدتسا دقو « ةفورعم ريغ مهتلادع نأ بلغألا ذإ ؛ ةيدابلا لهأ نم

 . ناضمر لاله ىلع ىبارعألا ةداهشل هَ هلوبقب مهتداهش لوبقل

 ًاسانأ نإ : لاقف بطخ هنأ : هنع هللا يضر باطخلا نب رّمُع نعو 8
 انو « عطقنا دق:يخولا ناد. هي : هللا لوسر دهع يف يځولاب نوذخؤي اوناك

 ظ . يراخُبلا هاور . مكلامعأ نم اَنَل رهظ ا نآلا مك ذخاؤن

 اوناك ًاسانأ َن لإ : لاقف بطخ هنأ : هنع هللا يضر باطخلا نب رَّمُع نعو)
 امنإو . عطقنا دق يحولا نإو لَو هللا لوسر دهع يف يخولاب نوذخؤي

 انل رهظأ نمف : همامتو : (ئراخُبلا هاور . مكلامعأ ْنم اَنَل رهظ اب نآلا مك ذخاؤن

 نمو « هتريرس يف هبساحي هللا  ءيش هتريرس نم انل سیلو « هانبرقو هانمأ ًاريخ
 . ةنسح هتريرس نإ : لاق نإو ‹ هقدصن ملو « هنمأن مل اءوس انل رهظأ

 « لاحلا رهاظ ىلإ ًارظن ؛ ةبير هنم رهظي مل نم ةداهش لوبق ىلع هب لدتسا .
 فشك ريغ نم « ةماقتسالا نم لدعملا لاح نم رهظي ام ليدعتلا يف يفكي هنأو

blz 
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 عل ةنا دقو« ىحولاب الا | رذعتم م كلذ نأل ؛ هتريرس ةقيقح نع

 نم هرقأو رمع هب بطخ هنأل ؛ هيف ةجح ال يباحص مالك ناك نإو هدروأ

 . ةعيرشلا دعاوق ىلع يراجلا وه هلاق يذلا اذه نألو < ةباحصلا ريهامج لوق ناكف

 : «داشرإلا» 5 نبا هاور ام هل لديو ‹ لوهجملا لبقي ال هنأ همالك رهاظو

 ال نأ كرضي الو « كفرعأ تسلا: رمع هل لاقف « لجر رمع دنع دهش هنأ

 ءيش يأب : لاق « هفرعأ انأ : موقلا نم لجر لاقف « كفرعي نمب تئا « كفرعأ
 هراهنو هليل فرعت يذلا ىندألا كراج وه : لاقف « لضفلاو ةلادعلاب : لاق ؟هفرعت

 امهب لدتسي نيذللا مهردلاو رانيدلاب كلماعف : لاق ءال : لاق ؟هجرخمو هلخدمو
 مراكم ىلع هب لدتسي يذلا رفسلا يف كقيفرف : لاق ءال : لاق ؟عرولا ىلع
 08: كافرعي نم تا ء لجرلل لاق مث « هفرعت تسل : لاق ءال : لاق ؟قالخألا

 ظ . نسح دانسإب يوغبلا هاور : ريثك نبا

 أ : قل يبنلا نع : هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو
 ٠ ليوط ثيدح يف هيلع قفتُم . رئابكلا ربكأ يف روزلا

2 
 يف رولا ةداهش دع هنأ : ف ي ةالك يبنلا نع هنع هللا يضر ةركب يبأ نعو)

 ىلص هنأ : هظفلو ثيدح ىف : (ليوط ثيدح يف هْيلَع َقْفَتُم رئابكلا ربكأ

 ‹«؟  ًاثالث رئابكلا ربكأب مكئبنأ الأ لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 مث « اكتم ناكو « سلجو « «نيدلاولا قوقعو للاب كارشإلا» : لاق « ىلب : اولاق

 . تكس هتيل : انلق ىتح « اهرركي لاز امف  «روزلا لوقو الأ» : لاق

 i i ءيشلا نيس روزلا : يبلعثلا لاق ) روزلا ةداهش ريسفت مدقت

{۷ 
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 وهف , هب وه ام فالخب هنأ هآر وأ هعمس نم ىلإ ليخي ىتح « هتفص فالخب

 ريس بوما ۽ قح هنأ مهوي اب لطابلا هيومت

 . هل ًايواسمو كارشإلل اليدع روزلا لوق

 ص517 ردايتملا هرهاظ ىلع ننيلو يوونلا لاق

 اهرظاني ام ىلإ رظنلاب اهل ليضفتلا نأب كلذو « هليوأت نم دب الف ؛ لتقلا كلذكو
 ىلإ ةبسنلاب رئابكلا ربكأ يهف « لطابلاب لاملا لكأ يف ببستلا يهو « ةدسفللا يف

 نمو انزلا نم ربكأ يهف « لطابلاب لاملا لكأ ىلإ اهب ببستي يتلا رئابكلا
 ‹ هيبنتلا فرحب ىتأو سلجو « روزلا ةداهش نع مهرابخإب قي متها امنإو « ةقرسلا
 اهب نواهتلاو « ناسللا ىلع لهسأ روزلا ةداهشو روزلا لوق نوكل ؛ رابخإلا رركو
 ىلإ جيتحاف « اهريغو دسحلاو ةوادعلا نم ةريثك هيلع لماوحلا نألو ‹« رثكأ

 ىدعتت ال هنألو . ملسملا بلق هنع وبني هنإف ؛ كارشإلا فالخب هنأشب مامتهالا

 ا ا و و اا ‹كرشملا ريغ ىلإ هتدسفم

 . ةءورملاو عبطلا مرك هنع فرصي قوقعلاو

  0١لجرل لاق قالك يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو :

 نبا هجرخأ . «غد وأ ؛ دهشاف اهلثم ىلع» : لاق« معن : لاق ‹ «؟سمشلا ىرت»

 ًاطخأف مكاحلا هححصو « فيعض دانسإب يدع .

 ىرت» : لجرل لاق إب يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو)

 يدع نبا ةجرخأ د وأ  دهشاف اهلثم ىلع» : لاق , معن : لاق ‹ «؟سمشلا

 ناميلس نب دمحم هدانسإ ىف نأل : (اطخأف مكاحلا هححصو « فيعض دانسإب

4۹۸ 
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 هيفو ؛ هيلع دمتعي هجو نم وري مل : يقهيبلا لاقو « يئاسنلا هفعض ؛ لومشم نبا

  رملعت امك انيقي املع هملعي ام ىلع الإ دهشي نأ دهاشلل زوجي ال هنأ ىلع ليلد
 دب الف ؛ لعف ىلع ةداهشلا تناك نإف ؛ نظلاب ةداهشلا زوجت الو ‹ ةدهاشملاب سمشلا

 دارو عيوسفلا كالا عام ني ا د: ترص ىلع تناك ا هر نم
 يف الإ ‹ هب يفتكي نم دنع لدع وأ « نيلدعب توصملاب فيرعتلا وأ « توصملا

 : هلوقب نظلا ىلع ةداهشلل يراخبلا بوب دقو « نظلاب ةداهشلا زوجت اهنإف عضاوم
 ةعبرأ ركذو « يدقلا توملاو . ضيفتسملا عاضرلاو باسنألا ىلع ةداهشلا باب

 ةيؤر ىلع ًاثيدح ركذي ملو « ةضافتسالاب وه اغإ هتوبثو « عاضرلا توبث يف ثيداحأ
 . بسنلا توبث عاضرلا مزال نم نإف ؛ بسنلا توبث ىلإ كلذب راشأو « عاضرلا

 ؛ ثيداحألا حيرص نم دافتسم هنإف ؛ ةضافتسالاب اهسفن ةعاضرلا توبث امأو

 نم دنع اضيفتسم كلذ ناكو « ةيلهاجلا ىف تناك اهيف ةروكذملا ةعاضرلا نإف

 اغإو « ًاملع وأ « ًانظ رمثت ةلحلا ىف ةرهش ةيوداهلا دنع ةضافتسالا ٌدحو « هل عقو
 ققحتلا رذعتل ؛ بسنلاب قيقحتلا ىلإ هل ىت قيرط ال ْذِإ ؛ ةروكذملا يف ة ةرهشلاب يفتكا

 هدحو « هيلع نامزلا 0 ام يدقلا توملاب يراخبلا دارأو « بلغألا ىف هيف

 قلا هيف قي هن آل كلو نح قر ةا نم ضعبلا

 هلثمو « دمحأو ةيعفاشلاو ةيوداهلا بهذ بسنلا يف ةرهشلاب لمعلا ىلإو

 : «حتفلا» يف فنصلا لاقو . ءالولا توبث يف ةيوداهلا هيلإ تبهذ كلذك « تولا

 دنع حصيف « ةضافتسالاب ةداهشلا هيف ديفت ام طباض يف ءاملعلا فلتخا

 فقولاو ةيالولاو ءالولاو قتعلاو توملا يفو ةدالولاو ًاعطق بسنلا يف ةيعفاشلا

۹ 



 ةريره يبأو سابع نبا اثيدح - ۳۲۲٠و ۱۳۲۲ تاداهشلا باب ١ ءاضقلا باتك 6

 ىلع كلذو ) هفسلاو دشرلاو ةيصولاو حيرجتلاو ليدعتلاو هعبأوتو حاكنلاو لزعلاو

 نيرشعو ةعضب ةيعفاشلا نم نيرخأتملا ضعب اهغلبو « كلذ عيمج ىف ججارلا

 . همالك رخآ ىلإ a «يئالعلا دعاوق» يف ةافوتسم يهو ¢ اهيضوم

 ١7 - تلا نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو /

 ديج هدانسإ : لاقو ؛« ىئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ . دهاشو .

 . دهاشو نيميب ىضق فلج يبنلا نأ : اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 : ربلا دبع نبا لاق : (دّيَج هدانسإ : لاقو ٠ يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ

 تلأس : «للعلا» يف يذمرتلا لاق هنكل « لاق اذك ؛ هدانسإ يف دحأل نا ال

 ا اا لاقف ؟هنع  يراخبلا : ينعي - ادم

 ابع نبا نع هيوار رانيد نب ورمع دي

 نم عمسو « ثيداحأ ةدع 57 نبا نم ورمع عمس دق : مكاحلا لاقو
 <ي نأ ركل الق ؛ هباحصأ نم ةعامج

 ظ . دهاوش هلو « هنع

 هباحصأ نم هعمسو < ًاثيدح هنم عمس ن

 . يدمرتلاو دواد وب ةجرخأ هلك هلع هلا يضر اره بأ نعود 1

 . نابح نبا هحّحصو

 ی اخ یف ا نأ وعزا

 : هيبأ نع «للعلا» يف متاح ىبأ نبا لاقو « يعفاشلا ًاضيأ هجرخأو : (ناّبح نبا

 درس دقو « ةباحصلا نم نيرشع و نينثا نع ثيدحلا جرخأ دقو « حيحص وه
 . مهءامسأ حراشلا

٠ 



 ٦ ةريره يبأ ثيدح _ ۳ تاداهشلا باب-١ ءاضقلا باتک ۔ ١

 نت فاح بهذ هيلإو « نيو دهاشب ءاضقلا تبثي د هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ١ «كلانو ةيوداهلاو ةعبسلا ةنيدملا ءاهقف بهذم وهو ؛ مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا

  ديكأت اهلصاح ناك نإو نيميلاو « ثيداحألا هذه مهتدمعو : يعفاشلا لاقو

 ولو « لوقي امك ةقيقحلا نأ هناحبس هلل داهشإ اهنإف ؛ اهنأش مظعي نكل ىوعدلا
 املف , هقدص ملعي هنأ هللا ىلع ًايرتفم ناكل« ىوعدلا فالخ ىلع رمألا ناك
 فلحي نأ هدنع هللا نأش ةمظعو هناميإب نمؤملا اهباه ةميظعلا ةلزنملا هذهب تناك
 املف « ةرجاف ًانيم فلح نمل هللا ةبوقع ليجعت نم هاري امل رجافلا اهباهو « ًابذاك هب
 تربتعا دقو  دهاشلا ةداهشك مكحلا ىلع موجهلل تحلص نأشلا اذه نيميلل ناك
 . دوهشلا ماقم يف ةماسقلا يفو ناعللا يف طقف ناميألا

 , دهاشلاو نيميلاب مكحلا مدع ىلإ هباحصأو ةفينح وبأو يلع نب ديز بهذو
 :هلوقو «[؟ : قالطلا] 4مكنم لدع يوذ او دهشأو# : ىلاعت هلوقب نيلدتسم

 يضتقي اذهو : اولاق « [285 :ةرقبلا] (ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإفإ»
 نيميلاو دهاشلا ةدايزو « كلذ ريغب نوكي ال هنأ ةفلاخلا موهفم ديفيو . رصحلا
 ‹ ةفلاخلا موهفم رابتعا ريدقت ىلع هنأب هنع بيجأو « ةفلاخلا موهفمل اخس نوكت

 . سابع نبا ثيدح ىنعأ ؛ حيحصلا ثيدحلاب هخسن حصي

 حيحص ثيدحلا اذه نآب تييجلأو ‹ «هنيمي وأ « كا دهاش» : ل

 امهدحأ موهفم ' نإف ؛ عت يف امهب لمعي حيحص نفل دهاشلا ثيدحو

 ٠ .رخآلا قوطنم مواقي ال

 ف 00 لاق : n ىف ةملس لاق هنأ «دواد ىبأ ننس» ىفو «اذه

٤١١ 
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 دهاشلاب مكحلا صخ سابع نبا نع يوارلا رانيد نب ورمع نأ ديري ؛ قوقحلا
 يوارلا نإف ؛ اهريغ نود لاومألاب صاخ اذهو : يباطخلا لاق ؛ قوقحلاب نيميلاو

 ءاضتقاو « هريغ هيلع ساقي الو ‹ هلحم هب ىّدعتي ال صاخلاو , اهيلع هفقو
 . ها هل مومع ال لعفلاو لعف ةياكح هنأل ؛ زئاج ريغ هنم مومعلا

 عامجإلل ؛ صاصقلاو دحلا الإ نيميلاو دهاشلاب مكحلا نم جرخي ال هنأ قحلاو
 ( . كلذب ناتبثي ال امهنأ

<1۲ 



 سابع نبا ثيدح _ ٤ تانيبلاو ىواعدلا بايد" ءاضقلا باتك ۔ ٦

  تانیبلاو ىواعدلا باب ۲

 ن معز اذإ يفور يبس مسا يهو « ىوعد عمج : ا

 . الطاب وأ « ًاقح

 حوضول ةي ةجحلا تيمس « ةحضاولا ةجحلا يهو ؛ ةئيب عمج : تانيبلاو

 . اهب اهب هروهظو قحا

 هيلع ىلاعت هلا ىَلص يبنلا نأ امُهنع هللا يضر سابع نبا نع - لف

 لاجر ءامد سان ىعّدال مهاوُعدب سالا ىطعُي ول» : لاق مّلسو هلآ ىلعو

 دانسإب يقهيبللو « هيلع قفتُم . «هيلع ىع ا ىلع نيميلا نكلو , مهلاومأو

 . (َركنأ ْنَم ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع ُةنّيبلا» : حيحص

 ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع)

 2 مهلاومأو لاجر ءامد سان ىعدال مهاوعدب سانلا ىطعُي ول» : لاق ملسو هلآ

 ثيدح نم : يأ : (يقهيبللو , هيلع قفتم . «هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو

 . («ركنأ ْنم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ٌةنيبلا» : حيحص دانسإب) سابع نبا
 هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو « نابح نبا دنع رمع نبا نع بابلا يفو

 هيعدي اميف دحأ لوق لبقي ال هنأ ىلع لاد ثيدحلاو « يذمرتلا دنع هدج نع

 نيمي بلط نإف ؛ هيلع ىعّدملا قيدصت وأ  ةنيبلا ىلإ جاتحي لب ؛ هاوعد درجم

 . اهفلخو ةّمألا فلس بهذ اذه ىلإو « كلذ هلف هيلع ىعّلملا

 ؛ فيعض يعدملا بناج نأ يعّدملا ىلع ةنيبلا نوك يف ةمكحلاو : ءاملعلا لاق

1 
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 فعض اهب ىوقيف ؛ ةنيبلا يهو ةيوقلا ةجحلا فلكف . رهاظلا فالخ يعدي هنأل

 ‹ نيميلاب هنم يفتكاف هتمذ عارف لصألا نأل يوق هيلع ىمدلا بناجو « يعدملا

 . ةفيعض ةجح يهو

 ت ناھ رک 2 : ىبنلا نأ : ها في اشنا نعو - ١31
 ام ۹ھ

 . يراخبلا هاور . فلحي مهي ؛ نيميلا يف مهنْيب مهسُي نأ رمأف اوعرسأف نيميلا

 نيميلا موق ىلع ضَرَع قلو يبتلا نأ : هنع هللا يضر ةريرش يبأ نعو)

 ش هرسفي : : (يراخبلا هاور . فلحي مهيأ ؛ نيميلا يف مهنْيَب مهسُي نأ رمأف اوعرسأف

ARامصتخا ياو دا  

 نه ماهتسال ىلعمو : اا لاق « ءاهرك وأ« كلذ ابحأ ناك ام نيميلا ىلع

 . ىعدا ام ذخأو فلح ةعرقلا هل تجرخ امهيأف « ناعرتقي امهنأ ديري ؛ ا

 دجو لعنب يتأ هنأ : وهو  مالسلا هيلع بلاط يب نب يلع نع هلثم يورو

 ةسمخ ىلع عرقو «بهأ ملو عبأ مل يلعن اذه : لجر لاقف « عابي قوسلا يف

 لاقف : يوارلا لاق « نيدهاشب ءاجو هلعن هنأ معزي هيعدي رخآ ءاجو « نودهشي
 نأف هحلص امأ ؛ كلذ مكل نيبأ فوسو ًاحلصو ءاضق هيف نإ : مالسلا هيلع يلع

 احلطصي مل نإو « نانثا اذهلو ةسمح اذهل مهسأ ةعبس ىلع مسقيف لعنلا عابي

 نإف ؛ هلعن هنأو هبهو الو , هعاب ام هنأ نيمصخلا دحأ فلحي نأ ءاضقلاف

ROI0 لا ياو يي ار  

 . يباطخلا مالك ىهتنا

٤ 



 سيق نب ثعشألاو ىثئراحلا ةمامأ ىبأ اثيدح 777١و ۱۳۲۹ تانيبلاو ىواعدلا باب  ؟ ءاضقلا باتك ۔ 71

 : لاق هلي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر يشراحلا ةمامأ يبأ نعو - 5

 , «ةئجلا هيلع ٌمّرحو رانلاُهَّل هللا بجُوأ دقف هنيميب 1 ب ملسُم ئرما قح عطتقا نم»
2 

 نم ابيضق ناك نإو» : لاق ؟هللا لوسر اي ًاريسي ًائيش ناك نإو لجر هل لاقف ٠

 . ملسُم اور ١ كارأ

 : لاق ل هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر 5 ف يبأ نعو)

 را تل هيلع محو الا هل ذا ا دا می مست ععرشا قت علفلا

 . كارأ نم ابیضق ناك نإو» : لاق ؟هّللا لوسر اي أريسي اًميش ناك نإو : لجر هل

 ااا ف ادعا ىلع ليلك قدك: ع و
 قحب ريبعتلاو « ملسملا قحل د وا ا هنإف ؛ اقح هسفن نع طقسي

 . هوحنو ةتيملا دلجك « اعرش لاب سيل ام هيف لخدي ملسملا ء ءرملا

 : ليق ؛ مكحلا اذه يف هلثم يمذلاف الإو « بلاغلا جرخم جرخ ملسملا ركذو

 . يمذلا قح ال ملسملا قح هنيميب عطتقا نم صتخت ةبوقعلا هذه نأ لمتحيو

 مل اذإ اب ديقم ةنجلا مرجتو رانا تاج يا ةبوقع هلف ًامرحم ناك نإو

 ‹ ةرجافلا نيميلا نيميلاب دارملا مث « ًالطاب هذخأ يذلا قحلا نم صلختيو « بتي

 : هلوق وهو « يتآلا ثيدحلا اهديق دقف ؛ ثيدحلا يف ةقلطم تناك نإو

 : لاق دي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر سيق نب ثعشألا نعو 137

 وهو « هللا يقل ؛ .ٌرجاف اهيف وه ملسُم ئرما لام اهب عتب نيب ىلع فلَح ڻت» ظ

 . هيلع قفتم . «نابضغ هيلع

 وهو « : ةثلثمف ةحوتفم ةلمهم نيعف ةنكاس ةمجعم نيشب : (ثعشألا نعو) ٠

5١ 
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 يبنلا ىلع مدق « يدنكلا بركيدعم نبا : (هنع هللا يضر سيق نبا) دمحم وبأ
 ‹رشع ةنس يف كلذو «.مهسيئر ناكو « ةدنك دفو يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 مالسإلا نع ٌدتراو « مالسإلا يف اهيجو هموق يف اعاطم ةيلهاجلا يف اسيئر ناكو

 يبأ ةفالخ يف مالسإلا ىلإ عجر مث « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا توم دعب
 ةيسداقلا دهشو صاقو يبأ نب دعس عم داهجلل جرخو ؛ هنع هللا يضر ركب

EE LEEنسحلا هيلع ىلصو « نيعبرأو ني ماس يو رحل  
 اهب عطتقي نيمي ىلع فلح نم» : لاق غلي هللا لوسر نأ) هنع هللا يضر ىلع نبا

 . (هيلع قفتم . «نابضغ هيلع وهو « هللا يقل « ّرجاف اهيف وه ملم ئرما لام
 ىلاعت ناك اذإو ‹ قحم ريغ هنأ ًالاع ادمعتم نوكي نأ اهيف ًارجاف هنوكب دارملاو

 . هباذع ا بجوأو هتنج همرح نابضغ هيلع

 لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نَا : هنع هللا يضر ىسوم يبأ نعو - 67

 ان نيفصن امُهَنْيِب اهب ىضقف « هيب امهْنم دحاول سيل ةّباد يف ال هللا

 . ذيج ةدانسإ : لاقو « ُهظْفل ا ذهو « يئاسنلاو ةواد رار دما ٠

 8و هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ : هنع هللا يضر ىسوُم م يبأ نعو)

 وبأو دمحأ اور . نيفصن امُهَنْيِب اهب ىضقف « ةنَيب امُهْنم دحاول سيل ةّباد يف
 نأ هبشي : ىباطخلا لاق : (دّيج ُهدانْمإ : لاقو « ُهَظْفَل اذهو ‹ يئاسنلاو دواد

 هيلع هللا ل يبنلا هلعجف ءأعم امهيديأ ىف تناك ةبادلا وأ « ريعبلا اذه نوكي

 سفن اپ يل تانک ازار : ديلاب كالذا ىف ام وارا اههكيب ملو کا
 هبيقع دواد وبأ ىور دقو . امهدحأ دي 0 ءيشلا ناك ول« هناقحتسي ىوعدلا

٦ 
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 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر دهع ىف ًاريعب ايعدا : لاقف ًاثيدح
 هو هيلع ىلاعت هللا یلص يبنلا همسقف ؛ نيدهاشب امهنم دحاو لك ثعبف ملسو

 يف نأ الإ « لوألا دانسإلاب يورم وهو : يباطخلا لاق . نيفصن امهنيب ملسو

 دق امهنم دحاو لك نأ اذه يفو « ةنيب امهنم دحاول نكي مل : مدقتملا ثيدحلا

 تضراغت امل تاداهشلا نأ الإ ةدحاو ةيضقلا نوكت نأ لمتحاف ؛ نيدهاشب ءاج

 ىف امهئاوتسال نيفصن امهنيب ءيشلاب مكحو « هل ةنيب ال نمك اراصف « ترتاهت

 امهنم دحاو لك ماقأ املف ؛ امهريغ دي يف ريعبلا نوكي نأ لمتحيو « ديلا

 . امهيلإ هعفدو هيلع ىعدملا دي نم ءيشلا عزن « هاوعد ىلع نيدهاش

 لك ميقي « نانثا هاعادتي لجرلا دي يف نوكي ءيشلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 نمف امهنيب عرقي : هيوهار نب قحسإو لبنح نب دمحأ لاقف ؛ ةنّيب امهنم دحاو
 : ديدجلا يف لاق مث « ادق هب لوقي يعفاشلا ناكو « هل راص ةعرقلا هل تجرخ

 نايفسو يأرلا باحصأ لاق هبو « نيفصن امهنيب هب يضقي : امهدحأ ؛ نالوق هيف

 هدوهش دهش دقل فلح همهس جرخ امهيأف امهنيب عرقي : يناثلا لوقلاو « يروثلا

 ا اا . هب هل ىضقي مث « قحب
 هنع يكحو « امهريغ دي يف ناك نإ امهنم دحاول هب يضقأ ال : كلام لاقو

 دوا ١ يعازوألا لاقو و حالصلا يف امهرهشأو ًادوهش امهلدعأل وه : لاق هنأ

 صصح ىلع امهنيب وه : لاق هنأ يبعشلا نع يكحو « ًاددع نيتنيبلا رثكأب

 . يباطخلا مالك ها . دوهشلا

 نقلا رذعت ثيح اهتفيظو امناو « اهلحم اذه سيل ةعرقلا نأ «رانملا» يفو
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 هجو الف ؛ تالمتحملا دحأ ًاكرتشم انه يعدملا نوكو « هجو لک نم ةقيقحلا ىلإ

 . ناّبح نبا ةحّحصو « يئاسنلاو
 م

£ 

 يربْنم ىلع فلح ْنَم» : لاق هِي يبنلا نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)
 ‹ يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ ةاقز «رانلا نم هدعقم را ةمثأ نيميب اذه

 ةمامأ نأ ثيدح نم تاقث لاجرب يئاسنلا جرخأو : (نابح نبا هححصو

 « ملسم ئرما لام اهب لحتسي ةبذاك نيميب اذه يربنم دنع فلح نم» : ًاعوفرم

 . «آل دع الو « ًافرص هنم هللا لبقي ال . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هربنم ىلع فلح نم مثإ ةمظع ىلع ليلد ثيدحلاو
 له نامزلاو ناكملاب فلحلا ظيلغت يف ءاملعلا فلتخاو « ًابذاك ملسو هلآ ىلعو

 مثإ ةمظع هيف امنإ « ن نيلوقلا دحأ ىلع هيف ليلد ال ثيدحلاو ؟ال وأ « مكاحلل زوجي

 . ًابذاك ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هربنم ىلع فلح نم

 i ناکم الو نامزب ظيلغت ال هنأ ىلإ ةلبانحلاو ةيفنحلاو ةيوداهلا بهذو

 . كلذ ىلإ ةباجإلا فلاحلا ىلع بجي

 ةنيدملا يفف : اولاق ؛ ناكملاو نامزلا يف ظيلغتلا بجي هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 ‹ عماجلا دجسملا يف امهريغ يفو « ماقملاو نكرلا نيب ةكم يفو...ربنملا ىلع
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 ةليلو رصعلا دعبك ؛ ةلضافلا تاقوألا ىلإ رظني : نامزلا يف نولوقي مهنأكو

 ظ . كلذ وحنو اهمويو ةعمجلا

 ' هلوقبو ١ «هيلع یعدلا ىلع نيميلا» ثيداحأ قالطإب نولوألا جتحا

 . «هنيمب وأ « كا دهاش»

 نباو نامثعو رمع لعفبو ةمامأ يبأ ثيدحو رباج ثيدحب روهمجلا جتحاو
 امهن وسبل : ىلاعت هلوقب نامزلاب ظيلغتلل اولدتساو « فلسلا نم مهريغو سابع

 . رصعلا ةالص يه : نورسفملا لاق ؛ ٠١5[ : ةدئاملا] س دعب نم

 وه : : ليقو « ب بجي الو ناكملاو نامزلا يف ظيلغتلا بحتسي : نورخآ لاقو

 ا مزلأ ايست هار اإ اخل داهتجا عضوم

 ةثالث)» : 5 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو ١13

 : ميلا سامع مهلو ‹ مهيكزي الو ‹ مهيلإ رظني الو. ةمايقلا موي هللا مهملكي ال

 دعب ةعلسب الُجَر عياب ْلُجَرَو « ليبّسلا نبا عَنْ ةالفلاب ءام لْضَف ىلع لُجر

 لجرو « كلذ ريغ ىلع وهو « ُهَقدَصف ءاذكو اذكب اهذخأل هللاب فلَحف رصعلا

 ا اسال ايندلل الإ هځیاب ال اماما عاب
 رګ يو

 ال ةثالث» ۴ ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ةراشإو ىلاعت هبضغ نع ةيانك اذه : (مهيلإ رظني الو « ةمايقلا موي ُهَللا مهملكُي

 بونذلا ساندأ نع مهرهطي ال : يأ : (مهيكزي الو) هتمحر نم مهنامرح ىلإ
 « ليبّسلا نبا ُهٌعنمي ةالفلاب ءام لضف ىلع ٌلجر : ٌميِلَأ باذع مهلو) ةرفغملاب .
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 ؛ُهَقدَصف ءاذكو اذكب اَهَذَخأل هللاب فلحف رصعلا دعب ةعلسب ًالجر عياب ٌلجرو
 اهنم ُهاطعأ نإف ؛ ايدل الإ هعيابي ال امامإ عياب لجرو « كلذ ريغ ىلع وهو
 ظ . (هيلع قفتم . «في مل اهنم هطعي مل نإو « ىفو

 ال ام عنم اذهف ؛ هتيافك نع لضاف ءام ىلع : يأ ؛ «ءام لضف ىلع» : هلوق

 . عيبلا باتك يف هيلع مالكلا مدقتو ؛ هل جاتحم وه نم هيلإ ةجاح

 ؛ «اهذخأل» : هلوق ردصم ذخألل وه ريمضو « يرتشملا : يأ ؛ «هق دصو» : هلوقو

 ذخألاو : يأ ؛ [٠:ةدئالا] (ىوقتلل برقأ وه اولدعا# لثم « هيلع هلعف ةلالدل
 يف بذكلاو هللاب فلحلا : نيميظع نيرمأ بكترا اذهف ؛ هيلع فلح ام ريغ ىلع

 . نامزلاب ظلغ نم ةلدأ نم وهو « تقولا فرشل رصعلا دعب صخو « ةعلسلا ةميق

 لمتحي ديعولاو « اهنم هيطعي امل : يأ ؛ «اين دلل الإ هعيابي ال ًامامإ عياب» : هلوقو

 ءافولا مدعلو « ةحلاص ريغ ةين اهنإف ؛ ايندلا لجأل ةعيابملا نم ركذ ام عومج هنأ

 ةماقإ اهب دصقي نأ مامإلا ةعيب يف لصألاو « ةعامجلا قيرفتو ةعاطلا نع جورخلاب

 . همدهب هللا رمأ ام مدهيو « هتماقإب هللا رمأ ام ميقيو « قح اب لمعيو ‹ ةعيرشلا

 اهب عطتقيل ؛ رصعلا دعب ةبذاك نيمي ىلع فلح لجرو» : يراخبلا يف عقوو

 لثم ملسم يفو « عبرأ ديعولا نم عونلا اذهب دعوت نم نوكيف ؛ «ملسم لجر لام
 جرخأو « «ربكتسم لئاعو « باذك كلمو « ناز خيشو» : لاق ؛ ةريره يبأ ثيدح

 نانملا : ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث» : ًاعوفرم ٌرذ يبأ ثيدح نم ًاضيأ

 ء «هرازإ لبسملاو « رجافلا فلحلاب هتعلس قفنملاو « ةّنم الإ ائيش يطعي ال يذلا

 فلحلاب هتعلس قفنملا انلعج نإ . لاصخ عست ثيداحألا عومجم نم لصحف
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 نإو « ًادحاو اعيش « اذكو اذك ىطعأ دقل رصعلا دعب فلح يذلاو بذاكلا

 يذلا نم معأ بذكلاب تا قولا نإف ؛ رهاظلا وه امك  نيئيش امهانلعج

 ئ . ًارشع نوكتف « يطعأ دقل فلحي

 لك لاقف « ةقاّن يف امصتخا نيّلُجر نأ : ُهْنَع هللا يضر رباج نعو - ١
 دا لور اهي: ین هنت ااا ی دع ةقانلا هذه تجتن : امهنم دحاو

 . هدي يف يه يذلل بَ
 دحاو لك لاقف « ةقان يف امصتخا نيلجر نأ : هنع هللا يضر رباج نعو)

 اهب ىضقف « ةنيب) دحاو لك : يأ : (اماقأو « يدنع ةقانلا هذه تجتن : امهنم

 . (هدي يف يه يذلل قا هللا لوسر

 ملو ‹ يقهيبلا اذه جرخأ دقو « هدعب يذلا جرخأو 'ء هجرخأ نم يتأيس

 هدانسإ فعضي ملو . ةباد ايعادت : هيف نأ الإ يعفاشلا نع هوحن جرخأو « هفعضي

 ظ اشا

 اذه ىلإ بهذ دقو « اهل ةقفاوملا ةداهشلل ةحجرم ديلا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ىوعدلا يف امتيوتسا دق : امهل لاقي : يعفاشلا لاق ؛ امهريغو كلامو يعفاشلا

 هل وهف ؛ كببس نم ىوقأ وه : هدي يف هتنونيكب ببس هدي يف وه يذللو « ةنيبلاو

 . ثيدحلا اذه ركذو . هببس ةوق لضفب

 ؛ جراخلا ةنيب حجرت هنأ ىلإ لبنح نباو لآلا نم ةعامجو ةيوداهلا بهذو

 هللا ىلص هلوقلو « نيميلا ركنمللو هل تعرش ْذِإ : اولاق ؛ هدي يف نكي مل نم وهو
 . ركنملا ةنيب ديفت ال هنأ يضتقي هنإف ؛ «يعدملا ىلع ةنيبلا» : ملسو هلآو هيلع
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 ال هتنيبف ءيش هدي يف ناك نم : لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع ىوريو

 . «رحبلا» يف هركذ . ایش هل لمعت

 ث «يعدملا ىلع ةنيبلا» : ثيدحو « صاخ رباج ثيدح نأب كلذ نع بيجأو

 e + مل هنع هللا يضر يلع رثأو ا يا

 ظ ظ . قبس اب ضراعمف

 ةنّيب تواسف لخادلا ةنئّيبل ةيوقم ديلا نال امهنيب مسقي هنأ مساقلا نعو

 . ليلد هيلع مقي مل ليصفت ةيفنحللو « يعفاشلا لوقك هنع ىوريو « جراخلا

 ىلع نيميلا در قلي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر رَّمُع نبا نعو 2 7

 ظ e ينطقرا دلا امهاور . قحلا بلاط

 3 : اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 559 امهداتشإ يفو ينطقرادلا) هلبق يذلاو اذه : يأ : (امهاور . قحلا

 ا ؛ قاحسإ نع قورسم نب دمحم ىلع امهرادم نأل

 . فنصملا هلاق امك ؛ هيف فلتخم قاحسإو « فرعي

 525 ةقث رصم يضاق تارغلا نب ' قاحسإ نإ : «فشاكلا» يف ي لاقو

 لاق هنإف ؛ ةماسقلا ثيداحأ ىلع ىابلا اذه يف دامتعالا : يقهيبلا لاقو

 ْ «دوهي فلحتف» : لاق . اوبأف «؟نوفلحتأ» : مدلا ءايلوأل ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 هذهف : لاق . نيميلا در اهيفو ؛ ةماسقلا يف تاياورلا قاسو « حيحص ثيدح وهو

 . هيلع ىعدملا فلحي مل اذإ يعدملا ىلع نيميلا در يف ةدمتعملا يه ثيداحألا
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OSE تلق 

 ebe يعدلا ىلع تميل در توبث ىلع باتكلا ثيدحب E دقو

 . هيلع ىعدملا فلحي مل اذإ نكلو < يعدملا ىلع نيميلا بجت اهنأ

 بجي ال ۾ هنإق : هيلغ 0 لكن اذإ هنأ ىلإ نورخآو يعفاشلا بهذ دقو

 ظ . يعدملا فلح اذإ الإ ءيش لوكنلاب

 2 يعدملل فيلحت نود نم لوكنلاب قحلا تبثي هنأ ىلإ انو ةيوداهلا بهذو

 ةيوداهلا لدتسا . رقي وأ « فلحي ىّتح « سبحي نكلو هب مكحي ال : ديؤملا لاقو

  نيميلا وه هيلع هبوجو مولعم قح نع درت درجم هنأب درو «رارقإلاك لوكنلا نأب

 رمع هب مكح هنأب اضيأ اولدتساو « رارقإلاب هطقسي وأ « هيفوي ىّتح « هل سبحيف
 حص ول « معن « مهلاعفأ ةجح مدعب بيجأو « ىسوم وبأو سابع نباو نامثعو

 . هيف ةجحلا ناك رمع نبا ثيدح

 لك هللا ا تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۲۳

 1 يج ملا ْرْزَجُم ىلإ يرت ملأ» : لاقف < ههْجو ٌريراسأ 0 ارور موي تاذ

 نم اب ماقالا هذه : لاقف دير نب ةماسأو ةثراح نب كر ىلا اشا ظن

 E . هيلع قفتم . «ضعب

 موي تاذ هلي هللا لوسر يلع لخد : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 طوطخلا يه : (ههجو ريراسأ) ءارلا مضو ةيقوفلا ةانثملا حتفب : (قربت ارورسم

 عمجلا عمجو ؛ ةّرسأو رارسأ اهعمجو «ررسو رس اهدحاو « ةهبجلا يف يتلا
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 : (ززجم ىلإ يرت ملأ» : لاقف) رورسلاو حرفلا نم رينتستو ءيضت : يأ ؛ ريراسأ
 ؛ لعاف مسا ؛ ىرخأ ياز مث « ةروسكم ةدّدشم ياز مث « ميجلا حتفو ميملا مضب

 ميملا مضب : (يجلألملا) هقلطأو هتيصان رج ًاريسأ رسأ اذإ ةيلهاجلا يف ناك هنأل

 فانم دبع نب ةرم نب جلدم ينب ىلإ ةبسن « جرخم ةنزب « ميجو ةلمهملا لادلابو

 : لاقف ‹ ديز نب ةماسأو ةثراح نب ديز ىلإ) نآلا : يأ : (ًافنآ رظن) ةنانك نبا

 ظ ظ . (هيلع قفتم . «ضعب نم اهضعب ٌمادقألا هذه

 ازوجم نأ يرت ملأ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ يراخبلل ةياور يف

 تدبو , امهسوؤر ايطغ دق ةفيطق امهيلعو أ ديزو ةماسأ ىأرف لخد يجل دملا
 ظ . «ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ : لاقف امهما دقأ

 ديدش دوسأ ناك هنوكل ؛ ةماسأ بسن يف نوحدقي اوناك رافكلا نأ ملعاو

 تناك « نأ أ يه ةماسأ ماو « دواد وبأ هلاق اذك ؛ ضيبأ ديز ناكو « داوسلا

 دلاو هللا دبعل ةفيصو ةيشبح تناك اهنأ «حيحصلا» يف عقوو « ءادوس ةيشبح

 اومدق نيذلا ةشبحلا يبس نم تناك : لاقيو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا دلاو هللا دبعل اهبهوف « بلطملا دبعل تراصف ليفلا نمز
 ترهتشاو هب تينكف « نميأ هل تدلوف يشبحلا ًاديبع ديز لبق تجّوزتو « ملسو
 . ةكرب اهمساو « اهتينكب

 فاق ردصم يهو « بسنلا توبث ىف ةفايقلا رابتعا ىلع ليلد ثيدحلاو

 ؛ هيخأو هيبأب لجرلا هبش فرعيو اهفرعيو راثآلا عبتتي يذلا : فئاقلاو « ةفايق

 ءاملعلا ريهامجو يعفاشلاو كلام بهذ بسنلا توبث ىف اهرابتعا ىلإو
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 لو هنم ريرقتلا نأ نم ملع ام هتلالد هجوو «ثیدحلا اذهب نيلدتسم

 وأ « لعاف نم ًالعف 8و يبنلا ىري نأ ريرقتلا ةقيقحو « ةنسلا ماسقأ دحأ هنأل

 ملعي ال يتلا لاعفألا نم لعفلا كلذ ناكو « هب ملعي وأ « لئاق نم ًالوق عمسي

 ناك يذلاك ؛ ةردقلا مدع عم وأ« ةسينك ىلإ رفاك يضمك ؛ اهل هراكنإ مّدقت

 ناك « هركني ملو ‹ نيملسملل مهاذأو ناثوألا ةدابع نم ةكم رافك نم هدهاشي

 هنإف ؛ ةصقلا هذه يف امك ؛ حضوأف هب رش رشبتسا نإف ؛ هزاوج ىلع ًالاد ًاريرقت : كلذ

 نوك ريرقت * ىلع كلذ لدف : دي ىلإ ةماسأ بسن تابإ يف رجم الكب شبس

  i eباسنألا .

 دالوأ طيلي ناك باطخلا نب رمع نأ : راسي نب ناميلس نع كلام هاور امو

 امهالك هنع هللا يضر رمع ىلإ نالجر ىتأف « مالسإلا يف مهاعدا نم ةيلهاجلا

 رمع هبرضف « هيف اكرتشا دقل : لاقف فئاقلا هيلإ رظنف « ًافئاق اعدف ةأرما دلو يعدي

 نيلجرلا دحأل اذه ناك : تلاقف . كربخ ينيربخأ لاقف « ةأرملا اعد مث « ةردلاب

 فرصني مث ؛ ب ا عال اهلهأل لبإ يف اهيتأي
 نم يردأ الف ؛ رخآلا ينعي ىي اذه اهيلع فلخ مث «ًامد هيلع تقيرهأف , اهنع

 . بستناف ااا لف مالغلل رمع لاقف « فئاقلا ربكف ؟وه امهيأ

 ؛ مهنم دحاو نم راكنإ ريغ نم ةفايقلاب ةباحصلا نم رضحمب رمع ىضقف
 . ةفايقلا ةلدأ هب ىوقت  عامج لاك ناكف

 نم امهل فلاخم الو« كلام نب سنأو سابع نبا نع يورم وهو : اولاق
 تءاج نإ» : ملسو هو هيلع هللا ىلص هلوقو « ناعللا ثيدح هيلع لديو ؛ ةباحصلا
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 ةشئاع ثيدح _ ۳ تانيبلاو یواع دلا باب ١ ءاضقلا ںاتک ۔ ١ ۱١

 تءاجف . «نالفل وهف اذكو اذك ةفص ىلع وأ « نالفل وهف اذكو اذك ةفص ىلع هب
 وهف» : هلوقف ؛ «نأش اهلو يل ناكل ناميألا الول» : لاقف ٠ هوركملا فصولا ىلع هب

 . هتفص ىلع ءاج نمب هقاحلإ نع ناميألا تعنم امنإو « ةفايقلاب بسنلل تابثإ « «نالفل

 « بسنلا تابثإ يف ةفايقلاب لمعي ال هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةيوداهلا تبهذو
 ةشملا وأ « نيكيرشلل نوكي نأ هيف عزانتملا دلولا يف مكحلاو

 ززجم ثيدح اولوأتو ؛ عورفلا يف ةفورعم ليصافت نيجوزلا يف ةيوداهللو

 امنإو « ديز ىلإ امولعم ناك ةماسأ بسن نأل ريرقتلا باب نم سيل : اولاقو « اذه
 نم تناك ةفايقلاو « هيبأو دلولا نيب نوللا فالتخال هبسن يف رافكلا حدقي ناك

 هلك هتوكسف « اهراثآ وحمو اهلاطبإب مالسإلا ءاج دقو « ةيلهاجلا ماكحأ

 نعاطلا مصخلا مازلإل وه امنإ هراشبتساو « هلعفل ًاريرقت سيل زّرجم ىلع راكنإلا
 اا . كلذ يف ةجح الف ؛ هدمتعيو هلوقي اب ةماسأ بسن ىف

 ‹ ةفايقلل راكنإ 23 ف هنم قبس دق هنأ ىلع ينبم باوملا اذه نأ ىفخي الو : تلق

 لب ؛ هيلع ليلد اذهو « ةسينك ىلإ رفاك يضم م هراكنإ مدقتك « اهب بسنلا قاحلإو

 لعف مث« تعمس اب ناعللا ةصف ىف خلك هلوق وهو هفالخ ىلع مئاق ليلدلا

 : و هراكنإ مدع ىلع ةلدألا نم هب كسلا توشن مهلوقو ‹ هذعب نم ةباحصلا

 قاحل لاب اا ا يب ع الابل امنإو « ًاعطق ة مدقم هب مكحلا

 ىلع لاد بابلا ثيدحو « نينثا نم دب ال : ليقو . دحاو فئاق ىفكي هنأ

 دهن



 قتعلا باتك 1

 قئاعو قيتع وهف سا اقتع قتع : لاقيو « ةيرحلا : قتعلا
 3 : «جاهولا مجنلا» يف

 يف بجاوو + بوكتش وهو اهل اققا يمدآلا نم كانا طاقسإ : قتعلا

 0 دلبلا] (ةبقر كفا : ىلاعت لاق امك « هيلع عراشلا ثح دقو « تارافكلا

 | : اهنم ةريثك هلضف يف ثيداحألاو « قرلا نم اهقتعب ترف

 : قلو هللا لوسر لاق: لاق ُهْنَع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع د ا

SDايس يوك  

 ظ . هيلع فتم . «راثلا

 ئرما امُّيأ» : وی لا لوسر ا لاق ُهْنَع هللا يضر ةريرش أ نع)

 ا وضع ّلُكب هللا ذقنتسا « املس أرم | قتعأ ملم

 0 . (هيلع قفتم . «راتلا نم هنم اوضُع

 قتعملا ناك اذإ هنأ» : فو ت هجرف ى يراخبلا يف همامتو

 هنأب رعشي ام «ذقنتسا» : هلوق ىفو . . «رانلا نم هللا هقتعأ نيملسم قتعملاو

 « حصي رفاكلا تغ نإف الإو ءرجألا اذه لجأل ؛ همالسإ طارتشاو « اهل هقاقحتسا
 ‹ هب برقتي نأ هنأش نم ام هنم ذفني ال هنأ دارملا سيل «رفاكل ةبرق ال : مهلوقو

 ىهف الإو , اهيلع ناثي ال هنأ دارملا امنإ ؛ كلذ ريغو « ةقدصلاو ةبهلاو قتعلاك

 مالسإلاب ةقتعملا ةبقرلا دييقت يفو . رانلا نم هببسب هل ةاجن ال نکل« هنم ةذفان

  قتع يف ناك نإو ‹ ةملسملا قتعب الإ لانت ال ةليضفلا هذه نأ ىلع ليلد « ًاضيأ
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 اا ا ا ا ةرم نب بعكو ةمامأ يبأ اثيددح _ 705١و ٥ ْ قتعلا باتك ٠١

 : ملسم ةياور يف عقوو . رجألا نم انه هب دعو ام غلبي ال نكل « لضف ةرفاكلا

 ءوضعلا :  ةدحومف ءارلا ناكسإو ةزمهلا رسكب وهو ‹ «وضع» : ضوع «برإ»

 دقاف الو ًايصخ نوكي الف ‹ اهصقان قتع نم لضفأ ءاضعألا لماك قتع نأ هيفو
 قتع نم لضفأ ركذلا قتعو . يتأي امك لضفأ انمث ىلغألاو « ءاضعألا نم هريغ
 : هلوق هل لدي امك « ىثنألا

 قت ملم ئرما امثأو» : اأ يبأ ْنَع - هححصو - يذمرتللو - ١7

 . «رانلا نم ٌهكاكف اتناك « نيِتملْسُم نيتأرُما

 نيتأرما تأ ملم ئرما امثأو» : َةَماَمَأ يبأ ْنَع -ُ هححصو - يذمرتللو)

 ج قم قلا العوجا ةا یف («رانلا نم ةكاكف اتناك « نيتملّسُم

 تقتعأ ادا ةأرملاو ءرانلا نم هفصن كاكف تناك « ةأرما قتعأ ادإ لجرلاف « ركذلا

a SEFا  

 تَقَبْأ ةملم ةأرم 1 امئأو» : : هرم نب بطك ثيدح نم دواد يبألو \ ظ

 . «رانلا نم اهكاكف تناك 6 م ةا

 م
 أرما َتَمَّتْعَأ ةملسم ةأرما امّيأو» : هرم نب بیک ثيدح نم دواد يبألو) £

 قتع : لاق نم لدتسا هلبق يذلاو اذهبو : («رانلا نم اهكاكف تناك « ةملسُم

 يف دجوت ال يتلا ةعفنملاو , ةماعلا يناعملا نم ركذلا يف املو ؛ لضفأ ركذلا

 ًاعرش امإ ؛ لاجرلاب صتخي ام كلذ ريغو ؛ ءاضقلاو داهجلاو ةداهشلا نم ؛ ثانإلا

 . دبعلا فالخب « اهيف بغري الو ‹ قتعلاب عيضت دت نم ءامإلا يف نآلو « ةداع امإو

 . دبع وأ رح اهجوزت ءاوس ارح اهدلو نوكي هنأل ؛ يل :نألا قتع : نورخأ لاقو
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 رد يبأ ثيادح ۔ ۷ | قتعلا باتك ۔ ۷

 نأل : لاق ىبرعلا نبا هلكشتسا « «هجرفب هجرف ىتح» : ةياور يف هلوقو

 نأ الإ  ةبوتلاب الإ رفكت ال ةريبك انزلاو « انزلا يه جرفلاب قلعتت يتلا ةيصعلا
 يزاوت ةحجار قتعلا تانسح نوكت ثيحب « ةنزاوملا دنع حجري قتعلا نإ : لاقي

 لجرلاو « لتقلا اهب نوكي ديلا نإف ؛ انزلاب اذهل صاصتخا ال هنأ عم ءانزلا ةئيس

 2. كلذ ريغو « فحزلا نم رارفلا اهب نوكي ٠

 ًاثالث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا قتعأ هنأ : «جاهولا مجنلا» يف : ةدئاف

 اعبس ةشئاع تقتعأو : لاق . ممر بدلوا هرمع ينس ددع ةمسن نيتسو

 هاور . ًادبع نيعبس سابعلا قتعأو « اريثك ركب وبأ قتعأو « كلذك تشاعو « نيتسو
 نيقوطم ةئام مازح نب ميكح قتعأو . نيرشع رصاحم وهو نامثع قتعأو . مكاحلا

 « ةجح نيتس جحو « ةرمع فلأ رمتعاو « افلأ رمع نب هللا دبع قتعأو . ةضفلاب

 ةينامث دحاو موي يف يريمحلا عالكلا وذ قتعأو . هللا ليبس يف سرف فلأ سبحو

 . ىهتنا . ةمسن فلأ نيثالث فوع نب نمحرلا دبع قتعأو « دبع فالآ

 : لو يبتلا تلأس : لاق نع هللا يضر رذ يبأ ْنَعو 07
 ؟لضفأ ب باقّرلا ياف : تلق « «هليبس يف ٌداهجو « هللاب ٌناميإ» : لاق ؟لضفأ

 . هيلع قفتُم . «اهلهأ دنع اهسفنأو « ًانمث اهالغأ» : لاق

 ؟لضفأ ِلَمَعلا يأ : هي ين تلأس : لاق ُهنع هللا يضر رذ يبأ ْنَعو)
 : لاق ؟لضفأ باقّرلا ي : تلق« «هليبس ىف ٌداهجو « هللاب ٌناميإ» : لاق

 . «اهلهأ دنع اهسفنأو ًانمث) ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا نيعلاب يور : : (اهالغأ»

 . (هيلع قفتم
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 رمع نبأ ثیدح ١ قتعلا ںاتک ۔ ۷

 باتك يف مدقت دقو .:ناميإلا دعب ربلا كامعأ لضفأ داهجلا نأ ىلع لد

 عمجلا مدقتو « قالطإلا ىلع لامعألا لضفأ اهتقو لوأ يف ةالصلا نأ ةالصلا

 . ةميق ىندألا نم لضفأ ًانمث ىلغألا نأ ىلع لدو . كلانه ثيداحألا نيب

 ناك ول امأ ءةدحاو ةبقر قتعي نأ نيو ملعأ هللاو  هلحم : يوونلا لاق

 ‹ ةسيفن ةبقر دجوف اهقتعي ًاباقر اهب ي رتشي نأ دارأف ؛ ًالثم مهرد فلأ صخش عم

 ةنيمسلا ةدحاولا نإف ؛ ةيحضألا 56 لضفأ نايك لاق « . نيتلوضفم نيتبقرو

 . ىهتنا « محللا بيط ةيحضألا يفو « ةبقرلا كف قتعلا يف بولطملا نأل ؛ لضفأ

 ؛ صاخشألا فالتخاب فلتخي لب « ةيلك ةدعاق ذخؤي ال اذه نأ ىلوألاو

 هقتعف « هب نيملسملا عافتناو لمعلاو ملعلا نم ميظع لحم صخش ناك اذإ هنإف

 رثكألا رابتعا طباضلا نوكيف « تامسلا هذه مهيف سيل ةعامج قتع نم لضفأ

 قفاوملا وهو ءدشأ اهب مهطابتغا ناك ام : يأ ؛ «اهلهأ دنع اهسفنأو» : هلوقو

 . [41 :نارمع لآ] 4نوبحت امن اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل# : ىلاعت هلوقل

 ١ - اک هللا لوسر لاق : لاق امُهْنَع هللا يضر رّمع نبا نعو 1

 لاذع ةميق ةيلغ موق دبعلا نمث لبي لَم ُهَل ناكف دي يف هل ارد نشأ

 . «قتع ام هنم َقَتَع دقف الإو « دبعلا هيلع قتعو « مهصصح هو

 : 85 هللا لوسر لاق : افشل ألا يسر رش حبا سرا
 حتفب : (لدع ةميق هيلع موق « دْبعلا نمث ْْلْبَي لَم ُهَل ناكف « دْبَع يف هل ًاكرش
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 رمع نبأ ثيدح _ ۸ قتعلا باتك ١

 هيلع قتغو تنهن اک رش يطعأف) :نصقت الو هنيف ةدانزال - ئأ ؛ بحل“

 ةلمهملا نيعلا حتفب : (قتع دقف) دبعلا نمث غلبي لام هل نكي : (الإو « دبعلا

 .٠ (هيلع قفتم) اهمض زوجيو نيعلا حتفب : («قتع ام هنم)
 ۰ ارو ناکو هيف هتصح قتعأ اذإ دبع يف ةضح هل نم نأ ىل م

 دبعلا هيلع قتعو « هلثم موقت كيرشلا ةصح وقت دعب + هكيزش ةس

aلدو : قاتعإلا سفنب قتعي قتعملا بيصن نأ ىلع ءاملعلا ا  
 يف هلوقل ؛ هراسعإ عم ال قتعملا راسي عم الإ« هكيرش بيصن قتعي ال هنأ ىلع

 . هتصح يهو ؛ «قتع ام هنم قتع دقف» لام هل نكي الإو : يأ ؛ «الإو» : ثيدحلا

 لاقف « ةمئألا نيب عازن ظفللا اذه يف عقو دق هنأ الإ « قتعلا ضيعبت ضيعبت هرهاظو

 توا هاو ؛ « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا مالك نم اذه سيل : حاضو نبا

 ‹ ثيدحلا نم هلصفف ؛ قتع ام هنم قتع دقف الإو : عفان لاق : لاق عفان نع

 هلاق ءيش وه وأ ثيدحلا نم وه يردأ ال :.ةرم بويأ لاق « عفان لوق نم هلعجو

 ىلص يبنلا مالكب هالصوف « يرمعلا هللا ديبعو كلام هاور دق : هريغ لاقو ؟عفان

 هللا ديبعو كلام هلاق امو : ضايع يضاقلا لاق . هنم هالعجو ملسو هلآو هيلع هللا

 . نأشلا و ميزي نب تيل عفان يب انهو ا

 !؟انركذ امك « هيف بويأ كش دقو فيكو

 لاق ٠ كو يبنلا لوق نم ةدايزلا هذه تبث نم ةياور ةمئألا حجر دقو

 عفان ثيدحل ظفحأ ًاكلام نأ يف ككشتي ثيدحلا يف ًالاع بسحأ ال : يعفاشلا
 ملو « ءيش يف امهدحأ كشو ايواست ول ىتح « هل مزلأ ناك هنأل ؛ بويأ نم
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 ةريره يبأ ثيدح 1١84 قتعلا باتك ١

 ظ . كشي مل نم عم ةجحلا تناك « هبحاص هيف كشي

 ال هنأ وهو . ثيدحلا اذه هقفاو ام اهاوقأ « لاوقأ ةلأسملا يف ءاملعللو اذه

 لاق هبو ‹ كلام بهذم نم روهشملا وهو « ةميقلا عفدب الإ كيرشلا بيصن قتعي
 ؛ هعيمج دبعلا قتعي هنإ : نورخآو ةيوداهلا تلاق . يعفاشلل لوق وهو « رهاظلا لهأ

 نيلدتسم « كيرشلا ةصح يف دبعلا يعستسي هنإف « لام قتعملل نكي مل نإو
 ظ ظ 15

 هيلع دبعلا َمّوُق الإو» : هنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَع امُهلو 4
 . رّبخلا يف ةجردُم ةياعسلا نإ : ليقو « «هيلع قوقشم ريغ يعلسشساو

 دبعلا َمّوُق الإو» : نع هللا يضر ةريرش يبأ ْنَع) نيخيشلا : يأ : (امهلو)
 . (رّبخلا يف ةجردُم ةّياعّسلا نإ : ليقو , «هيلع قوقشم ريغ يعلسشساو « هيلع

 ةميق يف يعستساو « دبعلا مق لام كيرشلل نكي مل اذإ هنأ رهاظ هنإف
 هلآو هيلع هللا ىلص همالك نم تسيل ةياعسلا ركذ نأب بيجأو « كيرشلا ةصح

 . فنصملا هيلإ راشأ امك « ربخلا يف ةاورلا ضعب نم ةجردم لب ملسو

 ىلص يبنلا لوق نم سيل ءاعستسالا ركذ نأ ىلع اوقفتا : يبرعلا نبا لاق
 هاور ًاماَمَه نأ ينغلب : يئاسنلا لاق ؛ ةداتق لوق نم هنأو « ملسو هلآو هيلع هللا

 : يليعامسإلا لاق اذكو « ةداتق لوق نم  ءاعستسالا : ينعأ  مالكلا اذه لعجف

 هنأب يباطخلاو رذنملا نبا مزجو « مامه ىور ام ىلع جردم ةداتق لوق نم وه اغإ
 . ةداتق ايتف نم
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ظ قتعلا باتك 1١

 ؛ هعفر ىلع نيخيشلا قافتاب ةياعسلا جاردإ نم ركذ ام عيمج در دقو

 نب ديعس ثيدحلا يف ةياعسلا ىور دقو « حيحصتلا تاجرد ىلعأ يف امهنإف

 ةرثكلو « هل هتمزالم ةرثكل ؛ ةداتق ثيدحب فرعأ وهو « ةداتق نع ةبورع يبأ
 امو ‹ ةبعشو مامه نم ةداتقل ةمزالم رثكأ ناك هنإف ؛ هريغو مامه نم هنع هذخأ

 « هضعب ىلع ثيدحلا ةياور يف ارصتقا امهنأل ؛ ديعس ةياور يفاني ال هايور
 يف هتياور نأل « دودرمف طلتخا هنأب ةبورع يبأ نب ديعس ةياور لالعإ امأو

 نم وهو - عيرز نب ديزي ةياور نم امهيف هنإف ؛ طالتخالا لبق «نيحيحصلا»

 هاور مث « هطالتحنا لبق تناك ديعس نع هتياورو «  ديعس يف سانلا تبثأ
 راشأ مث « درفتلا هنع يفتنيل ؛ هل هتعباتمل ؛ مزاح نب ريرج ةياور نم يراخبلا

 ردقم لاؤس باوج هنأك « ةبعش هرصتخا : لاق مث ءامهعبات امهريغ نأ ىلإ

 !؟ءاعستسالا ركذي مل فيكف ةداتق ثيدحل سانلا ظفحأ ةبعش نإ ؛ هريدقت

 ‹ همامتب هقاس هريغو « ا ءةروأ هب افغ هيف رثؤي ال اذه نأب باجأف

 0 . دحاولا نم ظفحلاب ىلوأ ريثكلا ددعلاو

 ركذ نأ ىلع اوقفتا : يبرعلا نبا لوق يف ةفزاجما فرعت اذهبو : تلق
 كل اذه ررقت دعبو « ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق نم سيل ءاعستسالا

 يف مالك الو  ةدايزلا هذه ىف ظافحلا ةمئألا ءالؤه مالك ضراعت تفرع دقف
 دقو . ضهان ليلد هيلع موقي ىتح جاردإلا مدع لصألاو « ةعوفرم تيور دق اهنأ

 لصألا نأ : قي هيلإ ةياعسلا ةدايز عفرب لوقلا دضع هنكلو « انه ةلدألا تمواقت

 ظ : جاردإلا مدع

<۳ 



 ظ ةريره يبأ ثيدح 9 قتعلا باتک ۔ ۷ (

 ۰: دقوا« ىع ام هدم قت ”دقف الإو» : ةياور تضراع دقف اهعفر توبث

 : نيهجوب امهنيب عمج
 كلام قاتعإب : يأ ؛ «قتع ام هنم قتع دقف الإو» : لوق عشانا لوألا

 2 نوكي كلذ نأ ۴ 5207 هب مزج يذلا وه اذهو « بتاكملاك نوكيو « هيلع

 نأب ؛ موزللا ةهج - ىلع كلذ ناك ولف . «هيلع قوقشم ريغ» : هلوقل ؛ دبعلا رد

 ‹ ةقشملا ةياغ هل لصحل ؛ كلذ لصحي ىتح بلطلاو باستكالا دبعلا فلكي

 ىلإو . اهلثم اذهف « ةبجاو ريغ اهنأل ؛ روهمجلا دنع كلذ ةباتكلا يف مزلي ال وهو

 وهو « ًالصأ ةضراعم نيثيدحلا نيب ىقبت ال : لاقو « يقهيبلا بهذ عمجلا اذه

 ديعلا رعي ملاح تيرحلا ةصح ىف قرلا ىقبي نأ هنم مزلي هنأ الإ « لاق امك

 يف هل اصقش قتعأ الجر نأ ::هيبأ نع حيلملا يبأ ثيدح لمحيو « ةياعسلا

 زاجأف : ةياور يفو 2 «كيرش هلل سيل» : لاقف كي ىبنلل كلذ ركذف ؛ مالغ

  نسح دانسإب  دمحأ جرخأ ام هلثمو « يوق دانسإب يئاسنلا هجرخأو « هقتع

 هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « كولم ىف ًاصقش غا اجرنا مم تد نم

 . ةضراعم ا عفدنتف « رسوملا ىلع لَّمْحُي , «كيرش هلل سيلف ؛ هلك وه» : ملسو هلآو

 يف هبيصن قتعأ الجر نأ : هيبأ نع ماقلم قيرط نم دواد وبأ هجرنخأ ام امأو

 ام هل لديو . رسعملا قح يف وهف « نسح هدانسإو « هيي يبنلا هنمضي ملف كولم

 هيف هلو ءأ دبع قتعأ نم» : ظفلب امهنع هللا ىضر رمع نبا نع ىئاسنلا هجرخأ

ESنم ءابأ ال هكا هناك دق بعل  

<٤ 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۹ ش قتعلا باتك 17

 «ءافو هلو» : لاقف (ءيش دبعلا ..
E 46 زتيلو ٤ مهتكرانل 

 ةمدخ يف رمتسي دبعلا نأ" ءاعستسالاب دارملا نأ عمجلا يهجو نم : يناثلاو

 « «هيلع قوقشم ريغ : ىنعمو . قرلا نم هلام ردقب ًاقيقر قتعي مل يذلا هديس

 . قرلا نم هتصح قوف الو « هقيطي ام قوف ةمدخلا نم هديس هفلكي ال هنأ

 لجر ثيدح نم يقهيبلاو يناربطلا هجرخأ ام عمجللا اذه دعبي هنأ الإ : ليق

 ريق ربط اينو ايما اراب وما !e ةردع ينب نم

 . . نيثلثلا يف ىعسي نأ هرمأو « هثلث كبي هللا لوسر قتعأف

 اا هرمأ نم دارلا ن عمجلا نم هجولا اذه راتخا نم لوقي دق : تلق

 يذلا هنأل ؛ ةمدخلا نم هتبقر ىثلث ردقب هيلاوم ىلع سا نيثلثلا يف ىعسي

 . مهل اقر يقب
 ناك اذإ اميق ؛ هلل كيرش الف: ليج هلوق نأ ثيداحألا نيب عمجلا حاضيإو ظ

 ام ةميق ملسيو هلك دبعلا قتعيف « نيكلاملا مكح ىف وهف « ًاينغ صقشلا كلام

 امك ؛ اهيلع ًارداق دبعلا ناك اذإ ام ىلع ةياعسلا ثيدح لمحيو ؛ هئاكرشل وه
 ا ا . «هيلع قوقشم ريغ» : ل

 .ًاريقف قتلا ناك اذإ ام ىلع ؛ «قتع ام هنم قتع دقف الاو» : ثيدحو

 . ةياعسلا ىلع هل ةردق ال دبعلاو

 هلك هكلمي ناك اذإ | امأو  دبعلا ضعب كلِ قتلا ناك اذإ اميف هلك اذه نأ ملعاو

 "ا لهأو ةفينح وبأ لاقو « هلك قتعي : نولوقي ءاملعلا روهمجف « هضعب قتعأف ش (

 .. دامحو سواط لوق وهو « يقابلا يف ىعسيو « قتع يذلا ردقلا كلذ هنم قتعي

{o 



 ةريره يبأ ثيدح _ ٠ قتعلا باتك ۔ ۷

 ؛ صقشلا قتع ىلع سايقلابو « هريغو حيلملا يبأ ثيدح : نيلوألا ةجحو
 . كيرش هل نكي مل اذإ ىلوألابف ؛ كيرشلا كلم ىلإ ىرس اذإ هنإف

 هكيرش ىلع لخدي ام وه كيرشلا قح يف ببسلا نأ : نيرخآلا ةجحو
 الو ‹ سايق الف ؛ ررض كانه نكي مل« هعيمج هل دبعلا ناك اذإ امأف «ررضلا

 . صنلا ةلباقم يف يأر هنأ ىفخي

 ال» : قلي هللا لوسر لاق : لاق ٌهنع هللا يضر ةريرُه يبأ ْنَعو ٠

 . ملسم اور . «ةقتْعَيف هيرتشيف ًاكولمم ةدجي ْنأ الإ  ُهَدِلاَو دلو يزْجَي

 : (يزجي ال» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 هيرتشيف اكولمم ُهدجي ْنأ الإ «هدلاو دلو) ئفاكي ال : يأ ؛ ةعراضملا فرح حتفب

 : (ملسم هاور . «ةقتعيف
 ؛ هدعب قاتعإلا نم دب ال هنأو « ءارشلا درجمب هيلع قتعي ال هنأ ىلع ليلد هيف

 ظ . ةيرهاظلا بهذ اذه ىلإو
 امل هنأب ؛ «(هقتعيف» : هلوق اولوأتو « ءارشلا سفنب نب قتعي هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 لصألا نأ ىقخي الو « ًازاجم قتعلا هيلإ بسن « قتعلا هنع ببست هؤارش ناك

 ةيرحلا قيلعت هيفو « ىتآلا ةرمس ثيدح ةقيقحلا نع هفرص هنأ الإ« ةقيقحلا
 هب نم ام لضفأ قتعلا نآل ؛ هيبأل ًءازج هقتع ناك اغإو . يتأي امك « كلملا سفنب

 ةيالولا نم رارحألا لاوحأ هل لمكتف قرلا نم كلذب هصيلختل ؛ دحأ ىلع دحأ

 نم  لوق هلثمو «دلاولا قتع يف صن ثيدحلاو . e ةداهشلاو ءاضقلاو

 . ًاضيأ مألا قح يف - دواد-ادع

۳ 



 بدنج نب ةرمس ثيدح ١5 قتعلا باتک - ١٠١

 ال ىبتلا نأ : هنع هللا يضر بدن نب ةَرُمَّس ْنَعو 1١

 ظافحلا نم عمج حجرو « ةعبرألاو دمحأ هاور . رح وهف ٠ مرْحَم محر اذ كلم

 . فوقوم هنأ

 اذ كلَم نم : : لاق 0 يبنلا نأ :هنع هللا يضر بادنج نب هرعت نعو)

 هنا ظانجلا ني منج و ةعبرألاو دمحأ هاور . رح وهف ٠ مرحم محر

 ‹ ةبعش ةياور نم ًافوقومو « دامح ةياور نم ًاعوفرم دواد وبأ هجرخأو : (فوقوم

 قيرط نم ًاضيأ هجرخأو « حجرأ ذئنيح فقولاف « دامح نم ظفحأ ةبعش : لاقو
 ىلع هفقوف « ثيدحلا . . . كلم نم : لاق باطخلا نب رمع نأ : ةداتق نع ةبعش

 لاق . هيف كش دقو « دامح الإ« ثيدحلا اذهب ثدحي مل : دواد وبأ لاقو ءهرمع

 . حصي ال : يراخبلا لاقو ءركنم ثيدح وه : ينيدملا نبا

 نع يروثلا نع ةرمض : قيرط نم مكاحلاو يذمرتلاو يئاسنلاو هجام نبا هاورو
 ؛ ركنم ثيدح : يئاسنلا لاق . هنع هللا يضر رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع

 اذه يف مهو : يناربطلا ا وع بج عباتي مل : يذمرشلا لاقو
 اذه مكاحلا درو « هتبه نعو ءالولا عيب نع ىهن : دانسإلا اذهب ظوفحم او « دانسإلا

 مزح نبا هححصو ؛ دحاولا دانسإلاب ناثيدحلا ة ةرمض را نم يور هنإ : لاقو

 مل ةقث هنأل ؛ هدرفت رضي ال ةعيبر نب ةرمض : اولاقو « ناطقلا نباو قحلا دبعو

 0 وا ومالا تلق . ههبشي لجر ماشلا يف نكي

 ظ :.ءانررق امك

 ‹ حاكنلل ةمرحم ةماحر هتيبو هنيب نَم كلم نم هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو 0

۷ 



 نيصح نب نارمع ثيدح ۔ ۲ قتعلا باتك 17

 . مهدالوأو ةوخإلاو « اولفس نإو دالوألاو ء اولع نإو ءابآلاك كلذو ؛ هيلع قتعي هنإف
  نلدكسف ركل ىلإو . مهدالوأ ال , مامعألاو لاوخألاو

 تدل

 لوألا ثيدحلا يف صنلل؛ ءانبألاو ءابآلا الإ قتعي ال هنأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 ثيدحلا اذه ةحص مدع ىلع هنم ءانبو « مهيلع ءانبألل اسايقو  ءابآلا ىلع

 . ءابآلا ىلع ًاسايق تاوخألاو ةوخإلا كلام دازو « هدنع

 ةريره يبأ ت رهاظل ؛ ؛ببسلا اذهب دحأ قتعي ال هنأ ىلإ دا بهذو

 . هدنع قاتعإلاب الإ دحأ قتعي ر الف ؛ (هقتعيف هيرتشيف» : يضأملا

 نأ هرهاظو « نّيعتم هب لمعلاف ؛ دل عشا رع ابق فيدخل اذه

 ؛ يزاجملا ىنعلا ىلع (هقتعيف» : ل ةنيرق نوكيف ؛ قتعلل ببس كلملا درجم

 . دوادل ةجح هيف نوكي الف ‹ روهمجلا هلاق امك

 ةّنس قتعأ ًالّجر نأ : ةنع هللا يضر نيصح نب نارمع ْنَعو- ۲

 ل للا لوسر مهب اعدف ؛ مهريغ لام هَل نكي مل« هتوَم دنع هل كيلام

 الوق هل لاقو « ةعبزأ قرأو « نينا قتغأف  مهنيب عرفأ مث« ًاثالثأ مُهأرَجَف

 . ملسُم ةاور . ادیدش

 هل كيلا ةّنس قتعأ الجر نأ: مقا نق وس ارم لا

 : ًاثالثأ مُهأَّرِجَ ال هللا لوسر مهب اعدف ؛ ٌمُهريغ لام هَل نكي مل «هتوَم دنع

 هاور ام وهو : (ًاديدش ًالوق هل لاقو « َةعبْرَأ قرأو « نينا قتغأف « مهنيب عرقأ مث

EA 



 نصح نب ںارمع ثيدح 2 ۲ . قتعلا ںاتک ۔ ۷

 » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ : دواد وبأو يالا

 نم ذفني « بمول 2 ضرملا يف عربتلا مكح نأ ىلع ثيدحلا لد ٠

 ه ؛ اوفلتخا امنإو. 2 50 يعفاشلاو كلام بهذا هيلإو ٤ ؛ ثلثلا

 قتعأ « دبعأ ةتسا اوناك اذإف ؛ ميوقتلا ربتعي : كلام لاقف ؟يوقت ريغ نم د

 ‹ رثكأ وأ « لقأ وأ« م نينثا كلذ نم لصاحلا ناك ءاوس ؛ ةميقلاب ثلثلا

 ةلأسم يف نانثا قتعيف قتعيف ؛ موقت ريغ نم ددعلا | ربتعملا نأ ىلإ ضعبلا بهذو

 ظ . دبعألا ةتسلا

 ىعسيو « هثلث 5 لک نم قتعي هنأ ىلإ اوبهذو « 55 ةيوداهلا تفلاخو
 ؛ لوصألا فلاخ يداحآ ثيدحلا اذهو : اولاق ؛ ةثرولل هتميق ىثلث ىف دحاو لك

 ذفنل« لام هل ناك ولف « قتعلا مهنم دحاو لكل بجوأ دق ديسلا نأل كلذو
 ب e هل نكي ملاذإو . عامجإلاب عيمجلا يف قتعلا

 ( . هيف ديسلا فرصت زئاجلا ثلثلا ردقب مهنم

 !؟لوصألا فلاخ نإ : لاقي فيكفا#لوضألا نم ىذاحألا غيذخلا ناب ذزو

 ىلع ررضلا متلخدأ دقو« .ريغلا ىلع اررض لخدي ال هنأ لوصألا نمف « « ملس ولو

 ةلأسم يف امك - نصح ىن علا منح - اذإو ‹ نيقتعملا ديبعلا ىلعو « ةثرولا

 ول : دبعلا ةلأسم ريظنو ؛ ثراولا قحو « دبعلا قحب ءافولا لصح « ثيدحلا

 : ًاقافتا ةثرولا ةزاجإ ىلع ثلثلا ىلع داز ام فقي هنإف ؛ ةكرتلا عيمجب ىصوأ

 0 . اقافتا ةعرقلاب ءابصنألا تنيعت ٠١ ةمسقلا ديرأ اذإ

۳۹ 



 ةشئاعو ةنيفس اثيدح - 1١4490417 ( قتعلا باتک ۷

 ٣ تلاقف « َةمّلَس مال اکولم تنك : لاق هنع هلا يضر ةنيفس ْنَعو :

e ام قلي هللا لوسر مدخت ذأ كيلع طرتشأو كقتعأ 

 مكاحلاو يئاسنلاو دواد .

 : لاق) نونف ةيتحت ةانثمف ءافف ةلمهملا نيسلاب (هنع هللا يضر ةنيفس نعو)

 هللا لوسر مدخت نأ كيلع طرتش أو كقتعأ : تلاقف < ةملس مأل ًاكولمم تنك

 . (مكاحلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور . تشع ام يي

 حصي هنأو « قتعملا دبعلا ىلع ةمدخلا طارتشا ةحص ىلع ليلد ثيدحلا

 ( هللا ىلص هنأ ملع هنأ هتلالد هجوو . طرشلا عوقوب عقيف ؛ طرشب قتعلا قيلعت

 قيفقر قتعأ هنأ :رمع نع يورو ۽ هل ةمدحلا ذإ ؛ كلذ ررق ملسو هلآو هيلع

 ةياهن» ىف لاق . نينس ثالث هز ةف الا اومدخي نأ مهيلع طرشو « ةرامإلا

 ال ‹ نينس همدخي نأ ىلع هديس هقتعأ اذإ  دبعلا نأ ىف اوفلتخي مل : «دهتجلا

 . ةيفنحلاو ةيوداهلا تلاق اذهبو ؛ هتمدخب الإ « هقتع متي

 ءالولا امّنإ» : لاق هلي هللا يو م ل

 نمل اولا امثإ» : لاق ا لوُسر 3 اهْنع هللا ١ يضر ةشئاع ا

 ةيافك هيف اب هحرش مدقتو « ةريرب

 «هادع نمع هيفنو عوركد ل ءالولا تابثإ وهو ٤ رصحلا «اغإ» : ةملك تدافأو

 . ةيفنحلاو ةيوداهلل ًافالخ ؛ مالسإلاب ءالو ال هنأ ىلع هب لدتساف
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 رمع نبأ ثيدح 6 ظ ` قتعلا باتك ١١

 ءالولا» : يج هللا لوسر لاق :َلاق امُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 6
 نبا هححصو ؛ يعفاشلا ةاور . «بهوي الو عابي ال٠ ء«بسنلا ةمحلك ةَّمْحُل

 . ظفللا اذه ريغب «نيحيحصلا» يف ا مكاحلاو ناّبح

 : (ةمْحَل ءالولا» : الك هللا لوسر لاق : لاق امهنغ هللا يضر رمع نبا نعو)

 ال ‹ بسنلا ةمحلك) بوثلاو بسنلا يف ؛ اهحتفو ماللا مضب : «سوماقلا» يف

 ما بالا هاور . «بهوي الو عابي

 . (ظفللا اذه ريغب «نيحيحصلا»

 هجرخأ . 52111 هل يبنلا ىهن : ظفلب امهيف هنأ ديري

 هذه نم ملسم هجرخأو «رمع نع رانيد نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا

 . حيحص نسح : هجيرخت دعب يذمرتلا لاقو « قيرطلا
 ‹ ثاريملا يف ة بسنلا ىرجم ءالولا يرجي هنأ بسنلا ةمحلب ههيبشت ىنعمو

 مالك هديفي امك ؛ دحاولا ءيشلاك ريصي ىتح ںوثلا ىدس ةمحللا طلاخت امك

 . «ةياهنلا»

 يونعم رمأ كلذ نإف ؛ هتبه 5 ءالولا عيب ةحص مدع ىلع ليلد ثيدحلاو

 یف اوناك دقو ء امهلاقتنا ىتأتي ال٠ 0 ةوب ًالاك « هلاقتنا ىتأتي ال بسنلاك
 ريهامج هيلعو « كلذ نع عرشلا ىهنف ؛ هريغو عيبلاب ءالولا نولقني ةيلهاجلا

 ؛ هتبه زاوج مهنم نيرخأ نعو « هعيب زاوج فلسلا ضعب نع يورو « ءاملعلا
 . هلصأ فالخ وهو « هيزنتلا ىلع ىهنلا اولمح وأ « ثيدحلا ىلع اوعلطي مل مهنأكو



 رباج ثيدح - 5 دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب ١ قتعلا باتك +1٠

 ظ دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب - ١

 كلذب يمس « هكلام توم هقتع قلع يذلا قيقرلا وهو « لوعفم مسا : ربدملا

 امأو « هلذبع ةمدخب هعافتنا رارمتساف هأيند امأ ٤ هترخآو هأيند ربد هكلام نال ا

 ٠ قتعلا ںاوث ليصحتف هترخآ: .

 : ةباتكلا ةقيقحو « ةباتكلا هيلع تعقو نم وه ؛ ًاضيأ لوعفم مسا : بتاكملاو
 فالخ ىلع وهو « هوحن وأ كلام نم هوحن وأ ًالام هئادأ ىلع كولمملا قتع قيلعت
 . عيبلا باتك يف اهركذ مّدقت دلولا مأو « كلمي ال دبعلا نإ : لوقي نم دنع سايقلا

 هل ًامالُغ قتعأ راصنألا نم ًالجر نأ : هنع هللا يضر رباج نع 5
 هيرتشي نم» : لاقف فلج يبتلا كلذ َعْلَبف ؛ هرْيَغ لام هل نكي ملو « رُبُد نع

 ظفل يفو < هيلع قفتم اف ةئامينامثب هللا دبع نب ميعت هارتشاف ؛ (؟ ينم

 ةئامينامثب هعاّبف نيد هيلع ناكو : يئاسنلا ةياور يفو « جاتحاف : يراخبلل

 ..«كنيد ضقا» : لاقو < ةاطعأف « مهرد

 ‹ ملسم ةياور يف امك «راكذم همساأ : (الجر نأ : هنع هللا ا نع)

 ‹راكذم وبأ همسا نأ يئاسنلاو دواد يبأ ةياور نم عيبلا باتك لوأ يف مدقتو

 يف امك ؛ بوقعي همسا : (هل امالغ قتعأ راصنألا نم) بوقعي وبأ همالغ مساو

 نكي ملو) اهنوكسو ةدحوملا مضيبو ةلمهملا لادلا مضب : (ربد نع) اضيأ ملسم
 ميعن هارتش خاف ؛ (؟ ينم هيرتشي نم : لاقف هو يبنلا كلذ غلبف : هريغ لام هل

 : جاتحاف : يراخبلل ظفل يفو هيلع قفتم . مهرد ةئامينامثب هللا دبع نبا

 ‹ مهرد ةئامينامثب هعابف نيد هيلع ناكو) رباج نع : يأ : (يئاسنلا ةياور يفو

۲ 



 . رباج ثيدح 2 65 دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب - ١ قتعلا ںاتک ۔ ۱۷

 . («كنيد ضقا» : لاقو « هاطعأف

 فلتخاو ؛ هتيعورشم ىلع .قفتم وهو « ريبدتلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا -
 ذفني هنأ ىلإ روهمجلا بهذف ؟ثلثلا نم وأ « لامل سأر نم ذفني له ؟ ءاملعلا

 . لاملا سار نم ذفني هنأ ىلإ ةيرهاظلاو فلسلا نم ةعامج بهذو « ٠ ثلثلا نم

 ثيدحبو « توملا دعب ذفني هنأ عماجب ةيصولا ىلع هسايقب ها لدتساو
 تيدحلا ةمئأ مزج هنأب ثيدحلا درو ‹ «ثلثلا نم ربدملا» : اعوفرم رم نبا

 ا و امنإو « لطاب هعفر نأو « هراكنإو هفعضب

 : ًالسرم ةبالق 0 نع يقهيبلا یورو « فوقوم هنأ حيحصلا : يقهيبلا لاقو
 ؛ ثلثلا نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلعجف ؛ ربد نع هل ًادبع قتعأ ًالجر نأ
 . ًافوقوم كلذك مالل ؛ هيلع ىلع نع جرخأو

 هلام نم ناسنإلا هجرخي امم اهوحنو ةبهلا ىلع سايقلاب نورخآلا لدتساو

 نألو « فوقوملاو لسرملاب سايقلا دييأتل ىلوأ نيلوألا ليلدو ؛ هتايح لاح يف

 . ةبهلا ىلع سايقلا نم ىلوأ ةيصولا ىلع هسايق

 .هنيد ءاضق وأ« هتقفنل هتجاحلربدلا يب زاوج ىلع لملد ثيدحلا يفو
 اوفوأ# : ىلاعت هلوقب نيلدتسم ًاقلطم هعيب زاوج مدع ىلإ ةفئاط بهذو .

 . باتكلا ثيدح هصصخ - ماع * هنأب درو ١[« : ةدئاملا] 4دوقعلاب

 نيلدعسم ؛ًاقلطم هعبب زاوج 6 دمحأو او يمفاشلا مهتم نورخأ بهذو 00
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح 1١7517 دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب ١ قتعلا باتك 7

 ةجاحلا ىلع عيبلا رصق هيف سيل ثيدحلاو : اولاق ؛ هئانغتسا عم كلذكو

 ةيصولا ىلع هسايقو « هعيب زاوج روص تايئزج نم يئزج عقاولا امنإو ؛ ةرورضلاو
 . لوألا لوقلا رهاظلاو ؛ قلطملا زاوجلا رابتعا ديؤي

 : لاق : يبثلا نع د هاج نع ةينأ رع بعل نب ورمع نعو 2 ۷

 دانسإب دواد وبأ يا (مهرد هت هتبتاکم ( نم هيلع يقب ام دبع: بتاكملا»

 . مكاحلا حصو « ةثالثلاو يح دبه ا 0

 إب يبّنلا نع دج نع هيبأ نع بيش نب ورمع نعو) بتاكملا» : لاق 3
 هّلصأو « نسح دانسإب دواد وبأ ةجرخأ . مهد هتبتاكم نم هيلع يقب ام بَ

 نعول ل اهلك قرط: نيم یورو (مكاحلا هحّحصو « ةث ةثالثلاو دمحأ دنع

 الإ اذه ىور ًادحأ ملعأ ال : بيعش نب ورمع ثيدح ىف يعفاشلا لاق . لاقم

 . نيتفملا ايتف اذه ىلعو ؛ هتبثي ملعلا لهأ نم تيضر نم ّرأ ملو « بيعش نب ورمع

 ماكحأ هل , دبع وهف هيلع بتوك ام في مل اذإ بتاكملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 . كلامو يعفاشلا و ةيفنحلاو ةيوداهلا : روهمجلا بهذ اذه ىلإو ؛ كيلامملا

 ‹ طرشلا ىدأ اذإ قتعي هنأ : السل هيلع يلع نع يورف ؛ فالح ةلأسملا يفو

 ظ . ىدأ ام ردقب قتعي هنأ : هنع ىوريو

 هلو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمركع ةياور نم يئاسنلا هجرخأ ام هليلدو
 لاق ‹ (دبع ةيد 50 ةيد ىدأ ام ةصحب بتاكملا ىدوي» : لاق ملسو

 ؟ثيدحلا اذه نع يراخبلا تلأس : هنع ىنغلب اميف - ىسيع وبأ لاق : يقهيبلا

 ىلع فلتخاو « يلع نع ةمركع نع بويأ نع ثيدحلا اذه مهضعب ىور : لاقف

٤ 



 : ةملس مأ ثيدح 4 دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب ١ قتعلا ںاتک ۔ ۷

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هتياورو « ةلسرم يلع نع ةمركع ةياورو « هيف ةمركع
 هل تبث دقف : تلق ؛ ؛ ًافوقومو ًاعوفرم قرط نم يلع نع يورو « ةلسرم ملسو هلآو
 . باتكلا ثيدح هضراع دق هنأ الإ لصأ

 هنأ الإ « حداق نع هقرط تلخ ام ناك نإو ٠ فيدخل للهم لوقو

 لوزي الف ؛ دل نع 2 طايتحالاب ذخأ هنألو « ةباحصلا نع ةيفلس راثآ هتديأ

 . روهمجا مالك برقألاف ؛هدبع دنع ام ميلست نم هب يضر دق ام الإ هكلم
 اذإ» : قالك هللا لوسر لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةملس ّمأ نعو ۳4۸

 کا افزع نم ْبِجَتْحَتلف . يّدؤي ام ُهدْنع ناكو « بَئاكُم نکا دخإل ناک

 . يذمرتلا هحّحصو « ةعبرألاو

 ناك اذإ» : و هلا لوسر لاق : : تلاق اًهنع هللا يضر ةملس ّمأ نعو)

 دمخأ ةاور. هْنم بجَتْحَتْلَف يّدؤي ام ُهَدْنِع ناكو . ْبتاكُم ٌنكادحإل

 : نيتلأسم ىلع ليلد وهو : (يذمرتلا هححصو « ةعبرألاو

 ام هل راص دقف « ةبتاكملا لام عيمج هعم راص اذإ بتاكملا نأ ىلوألا

 مّلس دق نكي مل نإو « ةأرمال ًاكولمم ناك اذإ هتديس هنم بجتحتف «رارحألل

 : لاقف يعفاشلا امهنيب عمج دقو « بيعش نب ورمع ثيدحب ضراعم وهو ؛ كلذ
 نع نهباجتحا وهو  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأب صاخ اذه
 كلذ نم عنم الإو « هل أدجاو ناك اذإ ةباتكلا لام ملس دق نكي مل نإو « بتاكل

 . «شارفلل دلولا» : لاق دق هنأ عم , اهيلإ ةعمز نبا رظن نم ةدوس عنم امك

{0 



 ةملس مأ ثيدح _ ۸ دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب١ قتعلا ںاتک ۔ ۷

 يقب ام دجي مل اذإ نق هنأ دارملا نأب نيثيدحلا نيب عمجت نأ كلو : تلق

 « ةباتكلا لام عيمجل دجاو بتاكم يف ةملس مأ ثيدحو « ًامهرد ناك ولو « هيلع

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ : ةملس مأ ثيدح اَّمأو ؛ هملس دق نكي مل هنكلو

 هيلع يقب ام اهريلف اهدبع نكا دحإ تبتاك اذإ» : اهل لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع

 فيعس هنا «باجح ءارو نم الإ ملكت الفا اهاضق اذإف ؛ هتباتك نم ءيش

 . باتكلا ثيدح مواقي ال

 ملام اهيلإ رظنلا : ارل كولملا زوجي هنأ ىلع هموهفمب لد : ةيناثلا ةلأسملا

 ام وأ# : ىلاعت هلوق قوطنم هل لد يذلا وهو « ةباتكلا لام دجيو « اهبتاكي

 اضيأ هل لديو « ]٠١[ بازحألا ةروس يفو « [1] رونلا ةروس يف «نهنامبأ تكلم
 هب تعنق اذإ تناكو  بوثب تعنقت امل ةمطافل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق

 : ل يبنلا لاقف « اهسأر غلبي مل اهيلجر هب تطغ اذإو « اهيلجر غلبي مل اهسأر

 هيودرم نباو دواد وبأ هجرخأ . «كمالغو كوبأ وه اغإ ؛ سأب كيلع سيل»

 ديبعلا ناك : لاق دهاجم نع قازرلا دبع جرخأو « سنأ ثيدح نم ىقهيبلاو

 نأ يعرذألل «نايبلا ريسيت» يفو « نهكيلامم ديري ؛ يَ ىبنلا جاوزأ ىلع نولخدي

 ةيعفاشلا ضعبل فالخلا ركذو « يعفاشلل : يأ - صوصنلا « هتكلامل كولمملا ةيؤر

 بهذ اذه ىلإو « هل لوق كلذ نأ لمتحيف « ًالوأ هنع انلقن ام فالخ وهو « هدرو .

 . يعفاشلا لوق وهو ‹ فلسلا نم ءاملعلا رثكأ

 هل لدي : اولاق ؛ ع يبنج ًالاك كولمملا نأ ىلإ ةفينح وبأو ةيوداهلا تبهذو

موهفم هنأب ثيدحلا نع اوباجأو « قتعلا دعب هايإ اهجيوزت ةحص
 . هب لمعي ال 
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 سابع نبا ثيدح ١١44  دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب ١ قتعلا باتك ۔ ۷

 هح الا ره تا ملا اأ تكلم امدا ا ةيآلا رغ
 ؛ ١"[ : رونلا] (نهئاسن وأ# : ىلاعت هلوق يف رئارحلل نهترياغم مهوتل اهقز ركذلاب

 .. ىلوأ تيل 3 5 تكول اذه فعض ىفخي 3 نهئاسن نم ءامإلاذإ

 م : 7 “هللا يضر ياا 7

 © م دمحا هاور . «دبعلا ةيد هنم قر ام ردقبو حلا ة ةيد هنم قتع ام ردقب بتاكملا

 ٌْ . يئاسنلاو دواد وبأو

 مضب : (ىدوي» : لاق قلي يبنلا نأ : اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)
 ةيد هنم قتع ام ردقب بتاكملا) هيدي هادو نم لوهجملل ىنبم ؛ ةعراضملا فرح

 . (يئاسنلاو دواد وبأو دهحأ ور «لتعلا ةيد هلم قر ام ردقبو رخل

 مكح بتاكملل نأ ىلع ليلد وهو ؛ «حرشلا» نم هحرشب كندا اذه طق

 نم هريغو دحلا كلذكو « لتق نإ هتيد ضعبتف ؛ هتباتك نم هملس ام ردق يف رحلا

 ظ 0 ظ . ةيوداهلا لوق اذهو ؛ فصنت يتلا ماكحألا

 لام نم أطسق ملس اذإ هلك قتعي هنأ ىلإ حيرشو مالسلا هيلع يلع بهذو

 ظ . ةيوداهلا مالك لثم ةياور 5-5 هيلع يلع نعو . ةباتكلا

 ثيدحل ؛ ؛ مهرد هيلع يقب ام دبع هنأب هماكحأ ضعبتت E لاق نم لاو

 نبا هعفر دقو ؛ فوقوم هنأ الإ ‹ «مهرد هيلع يقب | دبع بتاكملا» : :رمع نبا

 هدج نع ةا نع بيعش نب ورمع قيرط نم هجرخأو « عاطقنالاب هلعأو ؛ عناق

 « هتبثي ملعلا لهأ نم تيضر نم َرأ مل : ىعفاشلا لاق نكل « يئاسنلاو دواد وبأ

۷ 



 ثراحلا نب ورمع ثيدح ١76٠ دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب ١ قتعلا باتك -۔۷

 مالسلا هيلع ىلع ثيدح نم ىئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ دقو <« مدقت امك

 هيلع ماقيو ثريو ىدأ ام ردقب قتعي بتاكملا» : ظفلب نيعوفرم سابع نباو
 امغإو وه هلعلو « باتكلا ثيدح ديؤي وهو « هل ةلع الو < «ىتع امردقب دحلا

 ظ . اهنم حجارلا نایبو ةلأسملا يف فالخلا مدقتو ؛« هظفل فلتخا

 امهنع هللا يضر نينمؤملا م ةيرْيَوُج يخأ ثراحلا نب ورمع نعو_ 6
 هتوم دنع َمَّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىّلص هللا لوسر كرت 3 ام : لاق

O N REهحالسو ءابضيبلا 3 ال  

 ُيراَخُبلا ُهاَوَر . ةقدّص اَهَلَعَج اضرأو

 داضلا رسكب ؛ رارض يبأ نب ثراحلا نب ورمع وه : (ثراحلا نب ورمع نعو)
 نب قيقش لئاو وبأ هنع ىور « ةفوكلا لهأ يف هدادع « ةفيفخ ءارو ةمجعملا

 لوسر كرت ام : لاق امهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةيريوج يخأ) هريغو ةملس

 الو ارانيد الو ء امهرد هتوم دنع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا

 اور: ةقادنص اهلعخ اضرأو هحالمو ءاقينلا هنلقم الإ غش الو ةمأ الو اذنغ

 .٠ (يراخبلا

 نع ههزنت نم ملسو هلآو هيلع هللا یلص هيلع ناك ام ىلع ليلد ثيدحلا
 غرفتم هنأل ؛ اهب لاغتشالا نع هبلاقو هبلق ولخو ‹ اهضارعأو اهساندأو ايندلا

 . هاضري امو « هيلإ هبرقي اب لاغتشالاو هالوم ةدابعو هب رمأ ام غيلبت ىلع لابقإلل

 قتعأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ انمّدق دقو « «ةمأ الو ءادبع الو» : هلوقو

 . كولم هدنعو تمي ملف ةبقر نيتسو اثالث

۸ 



 سابع نبا ثيدح ١6١  دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب- ١ قتعلا باتك ۔ ۷

 لوسرل ريضنلا ينب لخن تناك : دواد وبأ لاق ةقدص اهلعج ىتلا ضرألاو

 ىلع هللا ءافأ ام# : لاقف اهايإ هللا هاطعأ ةصاخ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا

 قلك هللا لوسر ةقدص اهنم يقبو « نيرجاهملا اهرثكأ ىطعأف « [۷ :رشحلا] 4هلوسر
 . ةمطاف ينب يديأ يف يتلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تناك : باهش نبا قيرط نم ًاضيأ دواد يبألو

 اسبح تناكف ريضنلا ونب امأف ؛ كدفو ربيخو ريضنلا ونب : ايافص ثالث ملسو هلآو

 نيب اغا جف ريخ امو« ليبسلا ءاننأل اسبح تناكف كدق انا« ةيئاوقل

 . نيرجاهملا ءارقف يف هلعج هنم لضف امو . هلهأ ةقفنل اءزج مّسسق مث « نيملسملا

 امُيَأ» : قي هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو ١
 مكاحلاو هجام نبا خا . «هتوم لعب ةَ يهف اهدّيَّس نم تدلو ةّمَأ

 . ةنع هللا يضر َرَمُع ىلع ُهَفْقَو ةعامج حجرو « فيعض دانسإب

 : قل هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 دانسإب مكاحلاو هجام نبا هجرخأ (هتوم دعب رح يهف اهديس نم تدلو

 حجرو) اذه ف: تاهل هللا دبع نب نيسحلا هدنس ىف ْذِإ : (فيعض

 . (هنع هللا ىضر رمع ىلع هفقو ةعامج

 ؛ لوألا ثيدحلا لد هيلعو « اهديس ةافو دعب دلولا مأ ةيرح ىلع لاد ثيدحلا
hl 1 هنإف ؛ «ةمأ الو» : لاق ثيح تيفوتو « ميهاربإ مأ ةيطبقلا ةيرام فلخو يفوت ي 

 فنصلما ركذ مكحلا اذه لجألو؛ ال هتافوب تقتع اهنأ لدف ءهرمع مايأ يف ا

 . عيبلا بناتك يف ىفوتسم دل مأ يف ذ مالكلا مدقتو 1 لوألا ثيدحلا

۹ 



 فينح نب لهس ثيدح 5 دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب ۔ ۱ قتعلا باتك ۷

 نعو- ۲

 « هتبقر يف ًابتاكم وأ « هترسُع يف ًامراغ وأ « هللا ليبس يف ادهاجم َناعأ ْنَما

 اه هحّحصو « دمحأ هاور . «هّلظ الإ لظ ال موي هللا هلظأ

 : لاق وي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر في > نب لهي

 ناعأ نم» : لاق للي هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر فينح نب لهس نعو) ٠

 هنمض ام مزتلي يذلا : مراغلا : (هترسع يف امراغ وأ « هللا ليبس يف ادهاجم

 لظ ال موي هللا هلظأ « هتبقر يف ًاتاكم وأ) «ةياهنلا» يف هلاق ؛ هيدؤيو هب ركب

 . (مكاحلا هحّحصو « دمحأ هاور . «هلظ الإ

 ‹بتاكملا لجأل انه ركذو « ركذ نمل ةناعإلا هذه رجأ مظع ىلع ليلد هيف
 لام نم مهوتآو ًاريخ مهيف متملع نإ مهوبتاكف) : بتاكملا يف ىلاعت لاق دقو
 هللا يضر يلع ثيدح نم يئاسنلا جرخأ دقو « [۲۲ :رونلا] (مكاتآ يذلا هللا

 لاق « «ةباتكلا عبر ةيالا يف» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ : ًاعوفرم هنع

 . دانسإلا حيحص : عفرلا ةياور يف مكاحلا لاقو , هفقو باوصلاو : يئاسنلا

 ةناعإب 6١[ : ةبوتلا ۱۷۷ :ةرقبلا] #يباقرلا يفو# : ىلاعت هلوق رسف دقو

 ديسلا هللا رمأ : لاق هنأ مالّسسلا هيلع يلع نع هريغو ريرج نبا جرخأو « نيبتاكملا
 هيف نكلو ةضيرفب سيلو « هللا نم ميلعت اذهو « هنمث نم بتاكملل عبرلا عدي نأ

 ` .رجأ £
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 عماجلا بانك 1١

 نم بيهرتلا « عرولاودهزلا « ةلصلاو ربلا « بدألا : ةتس باوب أل عماجلا : يأ

 وألا 0س مراكم يف بيغرتلاو قالخألا ئواسم

 ١ : وي هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره نأ نع 6

 ذو هي كاعد اذإو هيلع ملف هَل اذ: : تم ملسملا ىلع ملسملا
 اذإو ءهّدُعَف ضرم اذإو « هّتمشف هللا دمحف سّطع اذإو  ةحصناف كحصنتنما

 ظ . ملسُم هاوز . (هعبتاف تام

 كلا وح: و : هللا لور لاق : لاق ع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 كحصنتسا اذإو « ُهّبجَأف كاعد اذإو ٠ . هيلع ْمَلسف ةتيقل اذإ : تس ملْسمْلا ىلع

 ةمجعملا نيشلاو ةلمهملا نیلا : اف هللا دمحف سطع اذإو ‹ هحصناف

 .٠ (ملسم هاور . (ٌةْعبتاف تام اذإو « ُهْدُعَف ضرم اذإو)

 . «هحصناف كحصنتسا اذإو» : انه هدع امم طقسأ « «سمخ» : هل ةياور يفو

 ال ام قحلاب دارملاو  ملسملا ىلع ملسملا قوقح هذه نأ ىلع ليلد ثيدحلاو
 يذلا بجاولاب ًاهيبش ًادكؤم ًابدن ًابودنم وأ ابجاو امإ هلعف نوكيو « هكرت يغبني
 ىف كرتشملا لامعتسا باب نم نيينعملا يف هلامعتسا نوكيو « هكرت يغبني ال
 . يبارعألا نبا هركذ اذك ؛ بجاولا ىنعم يف لمعتسي قحلا نإف ؛ هيينعم

 ملسف هتيقل اذإ» : هلوقل ؛ هتاقالم دنع هيلع مالسلا : تسلا نم ىلوألاف
 ردع ذبع نسا لقن هنأ الإ« مالسلاب ءادتب الا نوجو ىلع ليلد رمألا و «هيلع

 چ

٤٥١ 



 ةريره يبأ ثيدح 6 بدألا باب-١ عماجلا باتك 1١

 رمألا ًاعوفرم (ملسم حيحص) يفو ¢ ضرف هدر نأو ةئس مالسلاب ءادتبالا نأ هريعو

 لامعألا لضفأ نإ» : نيحيحصلا ىفو « باحتلل ببس هنأو « مالسلا ءاشفإب

 : رامع لاق ‹ «فرعت مل نم ىلعو تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو ‹ ماعطلا ماعطإ

 , ملاعلل مالسلا لذبو « كسفن نم فاصنإ : ناميإلا عمج دقف نهعمج نم ثالث

 ! ريخلل اهعمجأ ام تاملك نم اهل ايو . راتقإلا نم قافنإلاو

 يف متنأ : يأ ؛ مكيلع مالسلا : هلوقف ؛ ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا : مالسلاو

 ىنعمب مالسلا : ليقو . كبحصي هللاو .كعم هللا : لاقي امك « هللا ظفح

 . كل ةمزالم هللا ةمالس : يأ ؛ ةمالسلا

 هلوانتي ًادحاو هيلع مَّلسملا ناك نإو « مكيلع مالسلا : لوقي نأ مالسلا لقأو

 ‹ كيلع مالسلا : هيزجيو « هتاكربو هللا ةمحرو : ديزي نأ هنم لمكأو « هتكئالمو

 هيلع درلا بجو ادخار هيلع مّلسملا ناك ناف ؛ ريكنتلاو دارفإلاب ٤ كيلع مالسو

 ابيرق ىتأيو « مهقح ىف ةيافك ضرف درلاف ٠ ةعامج مهيلع ملسملا ناك نإو « ًانيع

 ةعامجلا نع ئزجيو « مهدحأ ملسي نأ اورم اذإ ةعامجلا نع ئزجي» : ثيدح

 ىلعو ‹ روفلا ىلع درلا نوك طرتشيو « ةيافكلا ةنس وه اذهو « (مهدحأ دري نأ

 ‹ يشاملا ىلع بكارلا ملسي هنأ» : ثيدح ىتأيو « لوسر وأ « ةقرو يف بئاغلا

 : (ريثكلا ىلع ليلقلاو < دعاقلا ىلع ىشاملاو

 قح ىمذلل سيل هنأ« «ملسملا ىلع ملسملا قح» : هلوق موهفم نم ذخؤيو

 ىراصنلاو دوهيلا اوأدبت ال) : ثيدح ىتأيو ؛ هعم ركذ امو « مالسلا در ىف

 . مالكلا هيف ىتأيو , «مالسلاب

to 



 ةريره يبأ ثيدح _ ۴ بدألا باب - ١ عماجلا باتك

 تبث دق هنكل « هقراف اذإ هيلع ملسي ال هنأ لدي « «هتيقل اذإ» :هلوقو

 قحأب ىلوألا تسيلو « ملسيلف ماق اذإو . ملسيلف مك دحأ دعق اذإ» : ثيدح

 ظ . «هتيقل اذإ» : موهفم ربتعي الف , «ةرخآلا نم

 يقل اذإ» : دواد يبأ ثيدحل ؛ قارتفالا امهنيب لطي مل نإو < هتيقلب دارملا مث

 هيقل مث رادج وأ ةرجش امهنيب لاح نإف ؛ هيلع ملسيلف هبحاص مك دحأ
 لس هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ناك : سنا لاقو . «هيلع ملسيلف

 نم اوقتلا اذإف ؛ ًالامشو انيمي اوقرفت « ةمكأ وأ « ةرجش مهتيقل اذإف ؛ نوشامتي

 . ضعب ىلع مهضعب لیپ اهثارو

 ةوعد لك يف ةباجإلا ةيقح مومع هرهاظ « «هبجأف كاعد اذإو» : ةيناشلاو
 اهنإ : لاقي نأ ىلوألاو « اهوحنو ةميلولا ةوعد ةباجإب ءاملعلا اهصخو « اهل هوعدي

 بجي ۴٤ نم ىلع ديعولا توبثل ؛ ةبودنم اهادع اميفو ةبجاو ةميلولا ةوعد يف

 . ةيناثلا نود ىلوألا يف

 , «هحصناف» ةحيصنلا كنم بلط : يأ ؛ «كحصنتسا اذإو» : هلوق : ةثلاثلاو

 بجي ال هنأ هرهاظو « هل شغلا مدعو « حصنتسي نم ةحيصن بوجو ىلع ليلد
 ريخلا ىلع ةلالدلا نم هنأل ؛ بودنم بلط ريغب حصنلاو « اهبلط دنع الإ هحصن

 . فورعملاو

 نيشلاو ةلمهملا نيسلاب « «هتمشف هللا دمحف سطع اذإو» : هلوق : ةعبارلا

 ‹ ىدهلاب هل توعد اذإ ؛ هتمسو سطاعلا تمش : لاقي : بلعث لاق« ةمجعملا

 . ةمجعم ًانيش تبلقف ةلمهملا نيسلا هيف لصألاو : لاق . ميقتسملا تمسلا نسحو

for 



 ةريره يبأ ثيدح 6 بدألا باب-١ عماجلا باتك 6

 ساطعلا ىلع دمحلا امأو « دماحلا سطاعلل تيمشتلا بوجو ىلع ليلد هيف
 . هبابحتسا ىلع قفتم هنإ : يووتلا لاقو « هبوجو ىلع ليلد ثيدحلا يف امف

 اميف « سطاعلا باوج ةيفيكو « تيمشتلا ةيفيكو « دمحلا ةيفيك ءاج دقو

 اذإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنع ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ

 . هللا كمحري : هبحاص وأ  هوخأ هل لقيلو « هلل دمحلا : لقيلف مك دحأ سطع

 دانسإب هريغو دواد وبأ ًاضيأ هجرخأو « «مكلاب حلصيو هللا مكيدهي : وه لقيلو

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم ةدايز هيفو « حيحص

 هل لقيلو « لاح لك ىلع هلل دمحلا : لقيلف مك دحأ سطع اذإ» :لاق هنأ

 ؛ «مكلاب حلصيو هللا مكيدهي : وه لوقيو « هللا كمحري : هبحاص وأ « هوخأ

 . روهمجلا بهذ باوجلا اذه ىلإو ؛ مكنأش : يأ

 هجرخأ هنأب اولدتساو « مكلو انل هللا رفغي : لوقي هنأ ىلإ نويفوكلا بهذو
 ريختي : ليقو « «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأو « دوعسم نبا نع يناربطلا

 . امهنيب عمجي : ليقو « نيظفللا يأ

 بجي هنأو « يبرعلا نبا و ةيرهاظلا تبهذ ركذ نمل تيمشتلا بوجو ىلإو

 سطع اذإ» : ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ام هل لديو « عماس لك ىلع
 . هللا كمحري : لوقي نأ هعمسي ملسم لك ىلع ًاقح ناك « هللا دمحو مكدحأ

 ربلا دبع نبا هنع جرخأ هنإف ؛ «ننسلا» بحاص دواد يبأ بهذم هنأكو

 ‹ مهردب ًابراق ىرتكاف طشلا ىلع ًاسطاع عمسف ةنيفس يف ناك هنأ : ديج دنسب

 نوكي هلعل : لاقف كلذ نع لئسف « عجر مث « هتمشف سطاعلا ىلإ ءاج ىتح

(o٤ 



 ةريره يبأ ثيدح 6 بدألا باب ١ عماجلا باتك ۔ ۸

  ىرتشا دواد ابأ نإ : ةنيفسلا لهأل لوقي الئاق اوعمس اودقر املف ! ةوعدلا ناجم

 ملو  هلاق امك ةوعدلا بلط دارأ اغإ هنأ لمتحيو « ىهتنا . مهر هللا نم ةنجلا

 . ًابجاو هاري نكي

 ا ی ق ی رر عسا يوونلا لاق

 . فورعملاب رمألاو حصنلا باب نم وهو « هتمشيف دمحيل

 ةريره يبأ يس لوما مكاحلا هجرخأ ام ىلع سطاعلا بادآ نمو

  «هتوص اهب ضفخيلو « ههجو ىلع هيفك عضيلف « مك دحأ سطع اذإ» : ًاعوفرم
 نبا ثيدح نم يناربطلا جرخأ هنإف ؛ نيملاعلا بر : ةملك هلل دمحلا دعب ديزي نأو

 ؛ نيملاعلا بر : ةكئالملا تلاق « هلل دمحلا : لاقف مك دحأ سطع اذإ» : سابع

 .. فعض هيفو « «هللا كمحر : ةكئالملا تلاق , نيملاعلا بر : مك دحأ لاق اذإف

 دواد وبأ هجرخأ امل ؛ اهيلع ديزي الو « ساطعلا رّرك اذإ ًاثالث هتمشي نأ عرشيو
 ىلع داز ناف ؛ ابيل تيحيزب يكد سطع اذإ» : ًاعوفرم ةريره يبأ نع

 ظ 1 2 .(«ثالث دعب تمشي الو ‹ موكزم وهف ثالث

 فد یاس شم نلعب ليام يدنا قا ةرمج يبأ نبا لاق

 ؛ هدبع ىلع هللا لضف ةمظع ىلإ ةراشإ هيفو «ريخلا نم هيلع بتر ام كلذ ذخؤي

 مث « هيلع باثي يذلا دمحلا هل عرش مث« « ساطعلا ةمعنب ررضلا هنع بهذأ هنإف

 هل لصح دق سطاعلا ناك الو « ريخ اب هل هنم ءاعدلا دعب هتمش نمل ريخلاب ءاعدلا .

 هيف تيقب ول يتلا ‹ هغامد ىف ةنقتحلا ةرخبألا جورخب ةعفنمو ةمعن ساطعلاب

 ىلع هئاضعأ ءاقب عم ةمعنلا هذه ىلع هللا دمح هل عرش « ةرسع ءاودأ تثدحأ

£00 



 ةريره يبأ ثيدح 6 بدألا باب ٠ ١ عماجلا باتك ١6

 . اهل ضرألا ةلزلزك ندبلل يه يتلا « ةلزلزلا هذه دعب اهمائتلاو « اهتئيه

 دواد وبأ جرخأ دقو « تفرع امك « ملسملا ريغ تمشي ال هنأ ثيدحلا موهفمو
 دوهيلا ناك : لاق ىسوم يبأ ثيدح نم ةحيحص ديناسأب امهريغو يذمرتلاو

 لوقي نأ نوجري ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر دنع نوسطاعتي
 لاقي هنأ ليلد هيففق « «مكلاب حلصيو هللا مكيدهي» : لوقيف ؛ هللا مكمحري : مهل

 . اودمح اذإ نكلو « كلذ مهل

 ملسملا ةدايع بوجو ىلع ليلد هيفف « «هدعف ضرم اذإو» : هلوق : ةسماخلا

 بهذو « ةيافك ضرف اهنأ لمتحي : ليق « اهبوجوب يراخبلا مزجو « ملسملل

 لاق « بوجولا مدع ىلع عامجإلا يوونلا لقنو « ةبودنم اهنأ ىلإ روهمجلا
 نم هيف ءاوسف ملسملا ىلع ملسملل اقح ناك اذإو « نايعألا ىلع ينعي : فنصملا

 دقو « ضرم لكل ماع وهو « هريغو بيرقلا هيف ءاوسو « هفرعي ال نمو هفرعي
 : لاق مقرأ نب ديز ثيدح نم دواد وبأ جرخأ دق هنكلو « دمرلا هنم ينشتسا

 يف يراخبلا هجرخأو مكاحلا هححصو « ينيعب عجو نم غي هللا لوسر ينداع
 هجام نبا جرخأ دق هنأ الإ« ضرملا لّوأ يف ولو « ةرابعلا رهاظو « «درفملا بدألا»

 ‹ ثالث دعب الإ دوعي ال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناك : سنأ ثيدح نم

 ٠ كورتم وار هيفو

 ىلص هنأ تبث دق هنأ الإ« ىمذلا داعي ال هنأ ىلع لاد تفرع امك هموهفمو

 همع راز كلذكو « هتدايع ةكربب ملسأو « ىمذلا همداخ داع ملسو هلآو هيلع هللا

 . مالسإلا ةملك هيلع ضرعو « هتوم ضرم يف بلاط ابأ

٤٥٦ 



 ةريره يبأ ثيدح 5 بدألا باب ٠ > ١ عماجلا باتك ۸

 ما ةزانج عييت ںوجو ىلع ليلد 4 (هعبتاف ترام ادإو» : هلوق ةسداسلا

 . فورعم ريغ وأ ناك ًافورعم

 اورُظنا» : 5 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 1

 اوردزت الأ ُردْجَأ وهف ؛ مو وه نم ىلإ اورظنت الو « مكن لفن نم ىلإ
 . هيلع قفتُم . «مكيلع هللا ةمعن

 نم ىلإ اورظنا» : هِي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 ميجلاب : رجا و هلوقو : (مكقوف وه نم ىلإ اورظنت الو ‹ مكنم لف وه
 رمألل ةلع : («مكيلع هللا ةمعن) اورقتحت : (اوردزت الأ) قحأ ؛ ءارف ةلمهملا لادلاو

 ظ . (هيلع قفتم) ًاعم ىهنلاو

 رظانلا نم لفسأ وه نمب دارملاو « ةمعنلا هب ركشي ام ىلإ دبعلل داشرإ ثيدحلا

 نم هيلع هب لضف ام ىلإ هنم لقتنيو « ماقسألاب ىلتبملا ىلإ رظنيف ؛ ايندلا يف

 وأ ‹ ىمع نم صقن هقلخ يف نم ىلإ رظنيو « ماعنإ لك لصأ يه يتلا ةيفاعلا
 يتلا تاهاعلا كلت نع ةمالسلا نم هيف وه ام ىلإ لقتنيو « مكب وأ ءممص

 بجي امع عانتمالاو « اهعمجو ايندلاب يلتبا نم ىلإ رظنيو « مغلاو مهلا بلجت
 ةعبت ةلقب هيلع معنأو « لالقإلاب لضف دق هنأ ملعيو , قوقحلا نم اهيف هيلع
 ‹ عظفملا نيّدلاب وأ « عقدملا رقفلاب يلتبا نم ىلإ رظنيو « لآملاو لاح لا يف لاومألا

 نم امو . نيعلا هبر هاطعأ امب ّرقتو ‹ نيرمألا نم ةمالسلا نم هيلإ راص ام ملعيو

i LES EEهنا اا  

 . هب ىلتبا هريغ ىري ام هيف وه ام ركشيو
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 ناعمس نب ساونلا ثيدح ١6868 بدألا باب ١ عماجلا باتك 18 ٠

  ركشي لوألا رظنلابف « نيطرفملا نم هنأ ملعيف « نيّدلا يف هقوف وه نم رظنيو

 لمانأب باتملا باب عرقيو هالوم نم يحتسي يناثلا رظنلابو « معنلا نم هيلع هلل ام

 نم ءايح سفنلا رسكنم يناثلا يفو < هللا ةت ةمعنب رورسم لوألاب وهف مدنلا

 ىلإ مكدحأ رظن اذإ» : TE ةريره يبأ ثيدح 0000 جرخأ دقو « هالوم

 000. «هنم لفسأ وه نم ىلإ رظنيلف قلخلاو لاملا يف هيلع لضف نم

 ٌربلا نع قي هللا لوسر تلأس : لاق َناعْمَم نب ساوا نعو_- ٥

 نأ تهركو 2 كردص يف كاحام مثإلاو ٠ قلخلا ْنْسُح ٌدبلا» : لاقف مثإلاو

 ظ . ْملْسُم هجرخأ . «سانلا هيلع َعلْطَي

 : (ناعمس نبا) ةلمهم نيسو واولا ديدشتو نونلا حتفب : (ساونلا نعو)

 لوسر ىلع يبالكلا ناعمس درو « ةلمهملا نيعلابو اهرسكو ةلمهملا نيسلا حتفب

 نم تذوعت يتلا يهو « هتنبا هجّوزو ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 «ملسم حيحص» يفو ‹ مهنم دودعم وهو : ماشلا ساونلا نكس « قدي يبنلا

 هلعلو « يبالك هنأ روهشملاو : ضايع يضاقلاو يرزاملا لاق ءراصنألا ىلإ هتبسن

 ُنْسُح ربلا» : لاقف مثإلاو ربلا نع يك هللا لوسر تلأس : لاق) راصنألا فيلح

 هجرخأ 5 «سانلا هيلع علطي ن تهركو ‹ كردص يف كاح ام مثإلاو ع. قلخلا

 ‹ ةقدصلا ىنعمبو « ةلصلا ىنعمب نوكي «ربلا» : ءاملعلا لاق : يوونلا لاق

 رومألا هذهو ‹ ةعاطلا ىنعمو « ةرشعلاو ةبحصلا نسحو « ةربملاو فطللا ىنعمبو

 ۰ . قلخلا نسح عماجم يه

{o۸ 



 دوعبسم نبأ ثيدح 575 بدألا باب-١ ( عماجلا باتک ۱۸

 رشبلاو 537 انلا ةقلاخم «قلخلا نسح» : ضايع يضاقلا لاقو

 يف مهيلع ربصلاو « مهنع لمحلاو مهلامتحاو مهيلع قافشإلاو « مهل ددوتلاو

 . . ةذخاؤملاو بضغلاو ةظلغلا ةبناجمو « مهيلع ةلاطتسالاو ربكلا كرتو « هراكملا

 ام هنم نأ حيحصلاو : لاق ؟بستكم وأ « ةزيرغ وه له ؛ افالخ هيف ىكحو
 . هريغب ءادتقالاو قلختلاب بستكم وه ام هنمو ةزيرغ وه

 500 ا عه للا وخ ليق : (تافيرعتلا» يف فيرشلا لاقو

 . ىهتنا . ةيورو ركف لامعإ ىلإ ةجاح ريغ نم رسيتو ةلوهسب ةدومحما لاعفألا
 كلذبو ىذألا فكو هجولا ةقالط» : لع هلوق قلخلا نسح عمجيو : : ليق

 . «قلخلا نسحو فورعملا

 يأ ؛ «سانلا هيلع علطي نأ تهركو « كردص يف كاح ام مثإلاو# : هلوقو

 و ا اھ ی ےک ی ی

E A A 

 ؟ًابنذ هنوك فوخ هلعفب ةنينأمطلا تلصح الو

 ام عد» : ت هانعم يفو < هتحابإ ىف ددرت ام كرت يشب هنأ هنم مهفيو

 هيفو « يلع نب نسحلا ثيدح نم يراخبلا هجرخأ . «كبيري ال ام ىلإ كبيري

 يا و ها و سد و واول

 د لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعُنسسَم نبا نعود 185

 لجأ نم م ؛ سانلاب اوطلتخت ىّتح ٠ رخآلا نود نانثا ىجانتي الف « َة ةثالث متنك

 ( ( . ملسمل ظفللاو « هيلع قفتُم . وس نأ

0۹ 



 دوعسم نبا ثيدح 575 بدألا باب ١ عماجلا باتك ١18

 ا اا لک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 ىتح ءرخآلا نود) ةراسملاو ةرواشملا : ةاجانملا : (نانثا ىجانتي الف « ةثالث

 نزحي نوح م : («هنزحي كلذ نأ لجأ ن نم) هلوقب هللعو : (سانلاب اوطلتخت

 . (ملسمل ظفللاو ‹ هيلع قفتم) يازلا مضب ؛ نزحي نزح نم وأ « جرخي جرخأ لثم

 نم رثكأ اوناك اذإ الإ « ثلاث امهعم ناك اذإ نينثالا يجانت نع ىهنلا هيف

 ال نم هنأ ماهيإو هدارفنا هنزحي هنأ يهو . اهيلع صن ىتلا ةلعلا ءافتنال ةثالث

 . هلجأ نم ضوخلا نأ همهوي وأ ءرسلل لهؤي

 ةاجانملاب نينثا دارفنا نع يهن الف « ةعبرأ اوناك اذإ مهنأ ىلع ةلعلا تلدو

 رمع نبا بهذ هيلإو ؛ رضح وأ رفس يف لاوحألا عيمح ماع هرهاظو ؛ ةلعلا دقفل

 . هيلع ليلد الو  هخسن مهضعب ىعداو « ءاملعلا راجو كلامو

 امك « يجانتلا نع دوهيلا يهن يف يهف < ةلداجلا ة ةروس ىف. تايآلا 0

 ىلإ رت ملأ# : ىلاعت هلوق يف دهاجم نع رذنملا نباو ديمح نب دبع هجرخأ
 نع متاح يبأ نبا جرخأو ‹ دوهيلا : لاق ؛ [8 : ةلداجلا] (ىوجنلا نع اوهُن نيذلا

 مهب رم اذإ اوناكف « ةعداوم قلي ىبنلا نيبو دوهيلا نيب ناك : لاق نايح نب لتاقم

 ‹ مهنيب نوجانتي اوسلج ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم لجر

 كلذ نمؤملا ىأر اذإف ؛ نمؤملا هركي ا وأ , هلتقب نوجانتي مهنأ نمؤملا نظي ىتح

 ملأ: تا و يي يبنلا مهاهنف « مهيلع هقيرط كرتف مهيشخ

 یوچا نع اوهُن نيذلا ىلإ رت
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 رمع نبا ثيدح _ ۷ بدألا باب- ١ عماجلا باتك - ۸

 : ا ١ هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا ىضر َرَّمُع نبا نعو _ ۷

 .  «اوعسوتو اوحسفت هت نكلو « هيف سلجي مث« هسلجم نم لجرلا لجرلا ُميقْي

 ( ميقي ال» : قلك هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر َرَّمُع نبا نعو)

 قفتم . «اوعّسوتو اوُحَّسِفت نكلو « هيف سلجي مث« هسلجم نم لجّرلا لجّرلا
 اذه يف ربخلا ظفل ادكؤم « يهنلا ةغيصب ؛ «نميقي ال» : ملسمل ظفل يفو : (هيلع

 ( . يهنلا ىنعم يف فنصملا هب ىتأ يذلا ثيدحلا

 وأ ةالصل هريغ وأ دجسم نم حابم عضوم ىلإ قبس نمف « ميرحتلا هرهاظو

 دق هنأ الإ « هنم هميقي نأ هريغ ىلع مرحيو « هب قحأ وهف « تاعاطلا نم اهريغ

 ملسم هجرخأ  (هب قحأ وهف هيلإ عجر مث « هسلجم نم ماق نم» : ثيدح دافأ

 هقراف مث « هريغ وأ « لصم نم هيف هدوعقب دحأل قح هيف قبس دق ناك اذإ هنأ

 بهذ اذه ىلإو ؛ هنم هّميقُي نأ هل نأ ءدحأ هيف دعق دقو « داع مث « ةجاح يأل

 وأ « ةداجس هيف كرتيو موقي نأ نيب دجسملا يف قرف ال : اولاقو ةيعفاشلاو ةيوداهلا

 اهدحو ةالصلا كلت يف هب قحأ نوكي اغإو : اولاق « هب قحأ هنإف ؛ ال وأ « اهوحن
 ۰ . اهريغ نود

 وأ « ةفرح وأ « ةراجتل صوصخم عضوم يف دعق نم لمشي ثيدحلاو

 لاق « هب قحأ وهف هيف سردي الحم دجسملا ىف داتعا نم كلذكو : اولاق « امهريغ

 ( . يشعلا ىلإ: يدهملا

 . هنع برضي ملام دبألا ىلإ : يلازغلا لاقو

1 



 سابع نبا ثيدح _ ۸ بدألا باب ١ عماجلا باتك - ۸

 نبا نع يورو« هزاوج ثيدحلا رهاظف هريغل هلحم نم دعاقلا ماق اذإ امأو ٠

 هكرت هنأ ىلع لمحو « هيف دعقي ال هسلجم نم لجرلا هل ماق اذإ ناك هنأ : رمع

 . سفن ةبيط ريغ نم ءايح هل ماق هنأ زاوحل ؛ اعروت

 ا لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر ساّبع نبا نعو - ۸
 ا ا دا اذإ» : مّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ظ ` . هيلع قفتم . «اهقعلُي وأ ءاهقعلي

 ىلاعت لا یلص هللا لوسر لاق : لاف امنع هلا يضر سابع نبا نعو)
 ىّتح «هدي حسمي الف , ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ» : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ‹ قعل نم ةعراضملا فرح حتفب لوألا ؛ هريغ : هاهنملب وأ) هسفنب :(اهقعلي

 . (هيلع قفتم ) قعلأ نم همضب يناثلاو

 ا هنأو « ماعطلا نم ديلا لسغ نييعت مدع ىلع ليلد ثيدحلاو
 ال هنأب ثيدحلا ىف هللعو ؛ ريغلا اهقاعلإ وأ « ديلا قعل بجي هنأ ىلع ليلد هيفو

 عباصألا قعلب رمأ هك هنأ : ملسم هجرخأ امك « ةكربلا هماعط يأ يف يردي

 ىلص رمأ كلذكو « «ةكربلا مكماعط يأ يف نوردت ال مكنإ» : لاقو « ةفحصلاو

 ملسمل ةياور يف امك « اهلكأو اهحسمو ةمقللا طاقتلاب ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا
 يوب يا يوما را يالا اا

 . «ناطيشلل اهعدي الو

 رماوألا رهاظ ءطقسي ام لكأو ةفحصلا قعلو 3 قاعلإلاو قعللا نم رومألا هذهو

 . ضرف اهنإ : لاقو « مزح نب دمحم وبأ بهذ اذه ىلإو « اهبوجو

4۲ 



 د ريعو هللا ةعاط ىلع يوقيو ؛ ىذأ نم هتبقاع ملستو 00

 ةريره يبأ ثيدح 69 بدألا باب ٠ ١ عماجلا باتك 6

 ذغتلا هب لصحي ام : انه دارملاو « ريخلا توبثو ةدايزلاو ءامنلا يه : ةكربلاو 30

 ن وكت دق ةك ربلا هذهو ؛ كلذ

 لكأ للع ناك نإو « ةمقل نم طقسي ام لكأ وأ « ةفحصلا قعلوأ « هدي قعل يف
 ظ . ناطيشلل اهعدي ال هنأب طقاسلا

 هيلع هنأ ا هنأ درو ۰ مك < تاللا مدي عباصأ وه « (هذي) : هلوق نم دارملاو

 امهجاتحا اذإ الإ ةسماخلاو ةعبارلا ديزي الو « عباصأ ثالثب لكأي ناك ملسو هلآو
 هللا ىلص هنأ : روصنم نب ديعس جرخأ دقو « هوحنو دتشم ريغ ماعطلا نوكي نأب

 ال هنأ ىلع ةلالد هيفو « لسرم وهو« سمخب لكأ لكأ اذإ ناك ملسو هلآو هيلع

 _ تسجنت نإف ؛ مهريغو دلوو مداخ وأ ‹ ةجوز نم ؛ هعباصأ ريغلا قاعلإب سأب ..
 الو  اناويح اهمعطأ الإو . نكمأ نإ ةساجن نم اهيف ام ليزيف ةطقاسلا ةمقللا

 عامجإ هيلعو « سجنتملا ماعطإ زاوج ىلع ءانب يوونلا هركذ امك « ناطيشلل اهعدي
 كل يف مالكا مدقتو « فلس نع افلخ العف ةمألا

 مّلسيلا» : ف : هك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 4

 : هيلع قم ؛ريثكلا ىلع ليلقلاو ؛ دعاقلا ىلع ُراملاو « ريبكلا ىلع ريغصلا
 ( . «يشاملا ىلع بكارلاو» : ملسمل ةياور يفو

 ريغصلا 3 و ذا وسر لاق : لاق هنع هلل يضر ةريره يبأ نعو)
 يفو « هيلع قفتُم . «ريثكلا ىلع ٌليلقلاو « دعاقلا ىلع ُراملاو ‹ ريبكلا ىلع

 . («يشاملا ىلع بكارلاو») ةريره يبأ ةياور نم : (ملسمل ةياور

  ريبكلا ىلع ريغصلا ميلست عقي مل هنإ : فنصملا لاقو « يراخبلا يف وه لب

۳ 



 ةريره يبأ ثيدح ١64(  بدألا باب ١ ئ عماجلا باتك ۱۸

 . هيلع قفتملا نم ثيدحلا لعج لكشيف ؛ «ملسم حيحص» يف

 رومأملا كرت ولف : لاق ؟ يدنلل هنإ : يرزاملا لاقو « بوجولا رمألا رهاظو

 . ةّئسلل ًالعاف رخآلاو « بحتسملل ًاكرات رومأملا ناك رخآلا أدبف ءادتبالاب

 مدع ىلع قافتالا هنع هفرص هنأكو «بوجولا رمألا يف لصألاو : تلق

 . مالسلاب ةءادبلا بوجو

 لاطب نبا لاق « ريبكلا ىلع ريغصلا نم مالسلا ءادتبا ةيعرش هيف ثيدحلاو

 رمأ هنألو « ريبكلا قح لجأل ؛ ريبكلا ئدتبي نأ ريغصلل عرش امنإو : بلهملا نع
  رغصألا نوكي نأك - يسحلاو يونعملا رغصلا ضراعت ولو « هل عضاوتلاو هريقوتب
 نأل ؛ نسلا رابتعا رهظي يذلاو « ًالقن هيفَّرأ مل : فنصملا لاق « الغم ملعأ

 ظ . زاجبا ىلع ةقيقحلا ميدقت رهاظلا

 دعاقلا عقوتي دق هنأل : يرزاملا لاق « دعاقلل مالسلاب راملا ءادتبا ةيعرش هيفو

 وأ « هيلإ سنأو هنم نمأ . مالسلاب هأدتبا اذإف ؛ ابكار ناك اذإ اميس الو «رشلا هنم

 ءءادتبالاب ٌراملا رمأف « ةيزم دعاقلل راصف « ًاناهتما تاجاحلا ىف فرصتلا ىف نأل

 ؛ هنع ةءادبلا تطقسف « مهترثك نم نيراملا ةاعارم هيلع قشي دعاقلا نأل وأ

 ‹ ةعامجلا ةليضفل ؛ كلذو « ريثكلا ىلع مالسلاب ليلقلا ءادتبا ةيعرش هيفو

 عمج رم ولف , هل طيتحاف وهزلا دحاولا ىلع فيخل ء اوأدتبا ول ةعامجلا نأل وأ

 .ًاصن هيف َرأ مل : فنصملا لاق « ريغصلا ىلع ريبكلا رم وأ « ليلق عمج ىلع ريثك

 . ًاريبك وأ « ًاريغص ناك ءاوس أدبي دراولا : لاقف « رورملا يوونلا ربتعاو

٤ 



 ةريره يبأ ثيدح 4 بدألا باب - ١ عماجلا باتك -

 الإ ملسي ال هنأ ء قوسلاك « ةقورطملا عراوشلا يف ىشم نم نأ : رال ركذو

 21011000 يقل نم لك ىلع ملس ول هنا ؛ ضعبلا ىلع
 . فرعلا نع هب جرخو « هلجأل

 ىلع ةيزم بكارلل نأل ؛ كلذو « يشاملا ىلع بكارلا ءادتبا ةيعرش هيفو

 نم بكارلا ىلع ًاطايتحا ؛ مالسلاب بكارلا أدبي نأب يشاملا ضّوعف ؛ يشاملا

 اهيف ملكت دقف « نايشام وأ « نابكار ىقالت اذإ اّمأو « نيتليضفلا زاح ول « وهزلا

 ؛ هلضفل ًالالجإ ؛ نيدلا يف ًاردق ىلعألا ىلع امهنم ىندألا أدبي : لاقف يرزاملا

 بوكرمو « نابكار ىقتلا ول اذه ىلعو « عرشلا يف اهيف بغرم نيدلا ةليضف نأل

 بكار أدبيف « سرفلاو لمجلاك ؛ رخآلا بوكرم نم سنجلا يف ىلعأ امهدحأ
 ىندأ وه يذلا أدبيف ؛ نيدلا يف ًاردق امهالعأ ىلإ رظنلاب ف سرفلا

 ةهج نم ًاردق امهالعأ نوكي نم ىلإ رظني ال امك « رهظأ يناثلاو « هقوف وه يذلا
 . هنم ىشخي ًاناطلس نوكي نأ الإ « ايندلا

 امهريخو « ءادتبالاب رومأم امهنم لكف ‹ ةهج لك نم نايقالتملا ىواست اذإو
 يف يراخبلا جرخأ دقو « نيرجاهتملا ثيدح ىف تبث امك « مالسلاب أدبي يذلا

 أدب امهيأف , اعمتجا اذإ نايشاملا» : رباج ثيدح نم حيحص دنسب «درفملا بدألا»

 يل لاق : لاق ينزملا ٌرغألا نع حيحص دنسب يناربطلا جرخأو « «لضفأ وهف « مالسلاب

 : ًاعوفرم ةمامأ يبأ ثيدح نم يذمرتلا جرخأو . مالسلاب دحأ كقبسي ال : ركب وبأ

 : ثيدح ىف ىناربطلاو « نسح : لاقو « «مالسلاب أدب نم هللاب سانلا ىلوأ نإ»

 . «ىلاعت هلل مكعوطأ» : لاق ؟مالسلاب أدبي انيأف يقتلن انإ ! هللا لوسر اي : انلق

0 



 بدألا باب ٠ ١ عماجلا باتك 16

 : لو هللا ٌلوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع ن
 با دری ا ةعامحلا نع ئزجیو ٤ ندع سبد نأ ورم ةعافجلا

 .٠ ةعامجلا نع ئزجي» : ل وضر يلع نعو)

 N «مهدحأ دري نأ ةعامجلا نَع ئزجيو « مه دحأ ملسُي نأ اوُرَم اذإ

 : يوونلا لاق ؛ ادرو ءادتبا ةعامجلا نع دحاولا ميلست ئزجي هنأ هيف : : (يقهيبلاو

 ناك وأ ‹ عماجي وأ « برشي وأ « لكأي ناك نم مالسلا ءادتبا مومع نم ىنثتسي

 ماد ام « ًانذؤم وأ ًايلصم وأ « ًاسعان وأ « امئان وأ « مامحلا يف وأ « ءالخلا يف

 مل اذإ « هرك اغإ مامحلا يف ناك نم ىلع مالسلا نأ الإ داغ ی اسلم

 . ةهارك الف الإو ؛ رازإ هيلع نكي

 مل « ملس ولف« تاصنإلاب رمألل 97-59 ةعمجلا يف ةبطخلا لاح مالسلا امأو
 هنإ : لاق نم دنع بجيو « بجاو تاصنإلا : لاق نم دنع« هيلع درلا بجي

 . دحاو نم رثكأ دري نأ يغبني ال نيهجولا ىلعو « ةنس

 نإف ؛ هيلع مالسلا كرت ىلوألا : يدحاولا لاقف  نآرقلا ةءارقب لغتشملا امأو

 : يوونلا لاق ؛ أرقو ةذاعتسالا فنأتسا « أظفل در نإو « ةراشإلاب درلا هافك « ملس

 . درلا هيلع بجيو « هيلع مالسلا عرشي هنأ رهاظلاو ‹ رظن هيف

 اذإف# : ىلاعت هلوقل ؛ دحأ هيف سيل أتيب لخد نم ىلع مالسلا ذو

 بدألا» يف يراخبلا 5١[ « e :رونلا] ares ىلع اوملسف ات اتوب و

 8 + هللا لوسر لاق : افن للان ظ
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 | ةريره يبأ ثيدح 2 ١ بدألا باب ۱١ | عماجلا باتك ۔۸

 4 0 هلا دابع ىلعو انيلع لع مالسلا : لوقي نأ دحأ تيبلا يف نكي مل اذإ ظ

 . هوحن سابع نبا نع يناربطلا جرخأو

 « ملسيو هنظ كرتي هنإف : هيلع دري ال دعاقلا ىلع ملس اذإ هنأ الا نظ نإ 00

 درو امك , ةكئالملا هيلع تدر , همالس هيلع دري مل نإ هنإف ! ئئطخي هنظ لعلف

 اببس نوكي هنأل ؛ هيلع دري ال هنأ نظ نم ىلع ملسي ال : لاق نم اأو كلذ
 ؛ اذه لثمب كرتت ب يس اا

 . يوونلا هانعم ركذ

 يف ملسملا طيروت نأل ؛ هيلع ملسي نأ يغبني ال ديعلا قيقد نبا لاقو

 لصحي ءاشفإلاب رمألا ثيدح لاثتماو « هيلع مالسلا ةحلصم نم ّدشأ ةيصعملا

 : ليق ؟بجاو هنإف ؛ مالسلا در : لوقي نأ نسحي له : ليق نإف ؛ اذه ريغ عم

 نسح « بجي مل نإف ؛ بجيف « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هنإف ؛ معن

 . درلا قح نم هللحي نأ

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو 1

 ىلإ اا ا يبس دوهيلا اوأدبت

 . ملسم ةجرخأ . «هقيضأ

 فلو لا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو) -

 ىلإ مهورطضاف « قيرط يف مهومتيقل اذإو « مالّسلاب ىراصنلاو دوهيلا
 ىراصنلاو دوهيلا ءادتبا زوجي ال هنأ ىلإ رثكألا بهذ : : (ملسم هجرخأ . «هقيضأ

 نع يكحو « يرحتلا ىهنلا لصأ ْذِإ ؛ ثيدحلا هيلع لد يذلا وهو « مالسلاب

 اوأدبت ال» :
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 ةريره يبأ ثيدح _- ١ بدألا باب- ١ عماجلا باتك -

 مالسلا : لوق ىلع رصتقي نكلو « مالسلاب مهل ءادتبالا زوجي هنأ ةيعفاشلا ضعب

 ةعامج نع ضايع يضاقلا ىكحو « هريغو سابع نبا نع كلذ يورو « مكيلع

 . يعازوألاو ةمقلع لاق هبو « ةجاحلاو ةرورضلل نكل « كلذ زاوج

 هنأ هل ناب مث «ًاملسم هنظ يمذ ىلع ملس نإ : لوقي ؛ زوجي ال : لاق نمو

 لعف هنأ رمع نبا نع يورو « يمالس يلع در : هل لوقي نأ يغبنيف « يدوهي
 كالي نموا هللا انهديب سيت هلأ هل E نأ هنم ضرغلاو « كلذ

 . يبرعلا نبا هراتخاو « هدرتسي نأ بحتسي ال هنأ

 اذإ» : ًاعوفرم سنأ نع «نيحيحصلا» يفف « مالسلاب ًاملسم يمذلا أدتبا نإف

 نبا نع «يراخبلا حيحص» يفو ‹ «مكيلعو : اولوقف « باتكلا لهأ مكيلع ملس

 ‹ دوهيلا مكيلع ملس اذإ» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : رمع

 تابثإب ةياورلا هذه ىلإو « «كيلعو : لقف ‹ مكيلع ماسلا : مهدحأ لوقي اغنإف

 يضتقي الئل ؛واولا فذح مهضعب راتخاو « ءاملعلا نم ةفئاط بهذ واولا

 . عابتالاب ىلوأ صنلا هب تبث امو « كلذ انمدق دقو « كيرشتلا

 ناكو « واولاب «مكيلعو» : فرحلا اذه نووري نيثدحما ةماع : يباطخلا لاقو

 . باوصلا وه اذهو : يباطخلا لاقو « واولا ريغب هيوري ةنييع نبا

 :.هلوق يفو « نازئاج ناهجولاف « اهريغو واولاب ةياورلا تتبث ثيحو : تلق

 يف مهيلع باوجلا باجيإ ىلع لدي ام « «كيلعو : لقف» و «مكيلعو : اولوقف»

 ثيدحلاو ‹ مهيلع دري ال هنأ نيرخآ نع ىوريو « ءاملعلا ةماع بهذ هيلإو ؛ مالسلا

 .٠ هولاق ام عفدي
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 ةريره يبأ اثيدح - ۳٣۳٠و ۲ بدألا باب ١ عماجلا باتك

 طسو نع مهدر بوجو ىلع ليلد « «هقيضأ ىلإ مهورطضاف» : هلوق يفو

 . مالكلا هيف مدقتو ‹ اهقيضأ ىلإ تاقرطلا

 « هلل دمحلا : لقيلف مكدَحأ سطع اذإ» : لاق ي يبنلا نع هنعو 5

 لا مكيدهي لقيلف هللا كمحري لاق اذإف ؛ هللا كمحري : ةوخأ هل لقَيلو

 ( . يراخبلا خا «مكلاب حلصيو

 اذإ» : لاق قلي يبنلا نع) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : يأ : (هنعو)

 : لاق اذإف ؛ هللا كمحري : ُهوُخَأ هل ْلقّيلو ٠ هلل دمحلا : لقيلف مكْدَحَأ سطع
 . (يراخُبلا هجرخأ . «مكلاب حلصيو هللا مكيدهي : لقيلف « هللا كمحري

 اي يري

 ظ . باوصلا

 .امئاق ْمُكدَحأ نرش الا كو هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَْعَو - ۳

 . ملسُم ةجرحأ
 : : وو هلل لوسو لاق لاق) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : يأ: ا

 . (ملسُم ةجرخأ . (ًامئاق ْمكدَحَأ نبرشي

 رخآ هجو نم دمحأ هجرخأو , ءيقلا نم ؛ «ئقتسيلف « يسن نمف» : همامتو
 لاق ؟همل : لاق ء «هم» : لاقف « ًامئاق برشی ًالجر ىأر قلي هنأ : ةريره يبأ نع

 وه نم كعم برش دق» : لاق ءال : لاق «؟رهلا كعم برشي نأ كرسيأ» : هل

 غ نب ىيحي هقثوو ؛ فرعي ال وار هيقو ) «تاطيشلا ٤ هنم رش

 5 . «ثيدحلا حلاص خيش» : متاح وبأ لاقو : تلق (1)
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 ةريره يبأ ثيدح 2 ٤ بدألا باب ١ عماجلا باتك 8

 بهذ هيلإو « يهنلا يف لصألا هنأل ؛ ًامئاق برشلا رحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 0 ٠ مزح نبا
 مهنأك «هوركم هنأ ىلإ نورخآو « ىلوألا فالخ هنأ ىلإ روهمجلا بهذو

 لوسر تيقس : سابع نبا ميج رج حسم حاصلا حرج

 هيلع ًايلع نأ : ي حصا يفو ؛ مئاق وهو « برشف « مزمز نم لكك هللا

 ف كلي هللا لوسر تيأر : لاقو « امئاق برش مالّسلا

 . مرحتلل سيل يهنلا نوكل ًانايب ؛ ناي هلعف نوكيف

 نم ىلع سيل هنأ ىلع ءاملعلا قافتا لقن هنإف , «ىقتسيلف» : هلوق امأو

 . بدنلا ىلع ًاضيأ رمألا اولمح مهنأكو « ءيقتسي نأ ًامئاق برش

 ًادبيلف < مكدحأ لعتنا اذإ» : قل هللا لوسر لاق :لاق هنعو 46

 ا ا يال

 . ملسم هجرخأ . «عزنت

 : الك هللا لوسر لاق : لاق) هنع هللا يضر ةريره ىبأ نع: يأ : (هنعو)
 ل

 ؛ لامشلاب أدبيلف) هلعن : يأ : (عزن اذإو « نيميلاب أدبيلف ٠ . مك دحأ لعتنا اذإ»
 . » هلوق ىلإ : (ملسم هجرخأ . «عزنت امهرخآو . لعنت امهلّوأ ىنميلا نكتلو

 5 دواد وبأو يذمرتلاو كلام هيقاب جرخأو ) «لامشلاب

 :  يبهذلل ًاعبت - حراشلا لوقف : تلق =

 ! هايإ نيمامإلا نيذه قيثوت دعب هيلإ تفتلي ال ام ! «فرعي ال»

 ا ا ثيداخألاو يف هتدروأ كلذلو ؛ ؛ حيحص ثيدحلاف ؛ ؛ تأاقث دنسلا لاجر ة ةيقبو ظ

۷ 



 ةريره يبأ ثيدح 6 بدألا باب ٠ ١- عماجلا باتك ۸

 ٠٠ هنأ ىلع عامجإلا ضايع ىضاقلا ىعدا هنكلو « بوجولا رمألا رهاظ

 ظ ... .لامعألا عيمج يف ةعورشم نيميلاب ةءادبلا : يبرعلا نبا لاق « بابحتسالل

 لاق . اهميدقت ىلإ بدنلا يف ًاعرشو « ةوقلا يف ًاسح نيميلا لضفل افلا

 « ندبلل ةياقو هنأل ؛ ةمارك سبللا نأل ؛ علخلا دنع لامشلاب أدبي اغإ : يميلحلا
 . ؛ عزنلا يف ترخأو سبللا يف اهب أدب « ىرسيلا نم مركأ نيميلا تناك

  .رثكأ اهنم اهتصحو مودأ اهل ةماركلا نوكتل

 ع ةئنسلا ةفلاخل ؛ ؛ ءاسأ ؛ ىرسيلاب لاعتنالا يف أدب نم :ّربلا دبع نبا لاقو

 . هيلعن سبل هيلع مرحي ال نكلو

 دبع نبا لعلو « نيميلاب ايي بلا زا عرنت نأ ىغبني : هريغ لاقو

 ىلع انتهبسبل فاس مق یری اني اذإ + علح هل عرفتتال نأ ديوي
 بابحتسا ىلع لدي ال ثيدحلا اذهو ‹ هلحم تاف دق هنأل ؛ عورشملا بيترتلا

 : ملسم هجرخأ ام هيلع لدي هنكلو « (مك دحأ لعتنا اذإ» : لاق هنأل ؛ لاعتنالا

 هبشي : يأ ؛ «لعتنا ام ًابكاز لازي ال لجرلا نإف ؛ ؛ لاعنلا نم اورثكتسا»

 نإف ؛ قيرطلا ىذأ نم لجرلا ةمالسو « بصنلا ةلقو . ةقشملا ةفخ يف بكارلا

 ظ . بابحتسالل وهف « باجيإلا ىلع لمحي مل اذإ رمألا

 شمي الد : مَلسو هلآو هيلع للا ىّلص هللا لوس لاق : لاق هنَعو 6

 . هيلع قفتم . «ًاعيمج امُهعلخيل وأ ءًاعيمج امهلعنُيلو ؛ ةدحاو لعن يف مك دحأ

 هللا ىلص هللا لر لاق : لاق) هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : يأ : (هنعو) ظ

 فرح مضب : (امهلعنيلو ؛ ةدحاو لعن يف مك دحأ شع ال» : ملسو هلآو هيلع 0
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 ةريره يبأ ثيدح 6 بدألا باب - ١ عماجلا باتک -

 امهل ِرْجَي مل نإو « نيلجرلل ةينثتلا ريمضو  يوونلا هطبض امك  لعنأ نم ؛ ةعراضملا
 ‹ نيلعنلا : يأ : (امهعلخَيل وأ « اعيمج) لعنلا نم امهيلع لدي ام ركذ دق هنإف ؛ ركذ

 . (هيلع قفتم . «اعيمج) نيمدقلل وهو « (اعيمج امهفحيل وأ» : يراخبلل ةياور يفو

 ؛ ةهاركلا ىلع روهمجلا هلمحو « يرحتلا ةدحاو لعن يف يشم ا نع يهنلا رهاظ
 لعن عسش عطقنا امر : تلاق ةشئاع نع يذمرتلا ثيدح ةنيرقلا اولعج مهنإف

 . اهحلصي ىّتح « ةدحاولا لعنلا يف ىشمف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر تيأر : تلاق اهنع نيزر ركذ دقو« هفقو يراخبلا حجر هنأ الإ

 . ةدحاو لعن يف يشعو « ًامئاق لعتني ملسو هلآو هيلع هللا

 لجرلا ةياقول . تعرش لاعنلا نأ هتلع : موق لاقف , يهنلا ةلع يف اوفلتخاو

 جاتحا « نيلجرلا ىدحإ تدرفنا اذإف ؛ هوحنو كوش نم ضرألا يف نوكي امع

 ةيجس نع كلذل جرخيف « ىرخألل ىقوتي ال ام هيلجر ىدحإل ىقوتي نأ يشاملا

 ال : يقهيبلا لاقو « ناطيشلا ةيشم اهنإ : ليقو «راثعلا كلذ عم نمأي الو  هتيشم
 عسش عطقنا اذإ» : ملسمل ةياور يف درو دقو « سبالملا يف ة ةرهشلا نم كلذ ىف

 E يبس اا ا يحول مكدحأ

 . بدنلا ىلع لمحيف « ةشئاع ثيدح

 ثيدح نم هجام نبا جرخأ دقو « نيفخلاك عفش سابل لك نيلعنلاب قحلأ دقو

 دنع وهو « (دحاو فخ الو «ةدحاو لعن يف مك دحأ شميال» : ةريره يبأ

 نا ئارا و اان با ةيدس نيس عوج رباع ةينح سولس

 . سابع نبا ثيدح
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 رمع نبا ثيدح 57 بدألا باب١ عماجلا باتك - ۸

 ءادترالاو « ىرخألا نود مكلا نم ةدحاولا ديلا جارخإ اذكو : يباطخلا لاقو

 ملو « سايقلا باب نم اذه نأ ىفخي الو : تلق « رخآلا نود نيبكنملا دحأ ىلع

 . صنلا لحم ىلع راصتقالا ىلوألاف ! لصألاب قحلي ىتح « ةلعلا ملعت

 ٣ لوسر لاق : نا هللا يضر رمع 5 نعو 8

 هيلع قفتم . «ءاليخ ُهبْوُث رج رم ىلإ هللا ٌرظني .

 هللا رظني ال» : هل هللا لوسر لاق : لاق امُهنع هللا يضر رمُع نبا نعو)

 . (هيلع قفعم) ربكلاو رطبلا دملاو ا ءاخلا مضب : : («ءالیخ هبوث رج نم ىلإ

 « ءاليخ هبوث رج نم هللا محري ال : يأ ؛ هيلإ هتمحر يفنب هللا رظن يفن رسف

 دنع تلاقف . ةملس مأ كلذ تمهف دقو « لاجرلا وأ« ءاسنلا نم ناك ءاوس

 يل ابل مضت تكف لسو هكر دلع هلا للص هم تيدا اهغامس

 فشكنت اذإ : تلاق « «اربش هيف ندزي» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص لاقف

 ‹ يذمرتلاو ىئاسنلا هجرخأ . «هيلع ندزي ال ًاعارذ هنيخريف» : لاق ؟نهمادقأ

 ىلع بوثلا رج دارملاو « ةلدتعملا ديلاب ناربش وهو « ديلا عارذ عارذلاب دارملاو
 رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام» : يراخبلا ثيدح هل لدي يذلا وهو « ضرألا

 ريغ هرج نم نوكي ال هنأ هموهفمب لاد ءاليخلاب ثيدحلا دييقتو ‹ «رانلا يف

 : يئاسنلو e رخأ ام هب حرص دقو ؛ ترا و ال

١ O PEمفي نم تسمل كنإ  

 . عونلا اذه نم ميهافملا رابتعا ىلع ليلد وهو « «ءاليخ
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 رمع نبا ثيدح - 5 بدألا باب - ١ عماجلا باتك 6

 « هوركم هنإ : يوونلا لاقو , مومذم ءاليخلا ريغل هرج نإ : ربلا دبع نبا لاقو

 فصن ىلإ نوكي نأ تالاحلا نسحأ نأ ةنسلا تحرص دقو « يعفاشلا صن اذهو '

 يشمأ تدك : لاق دلاخ نب ديبع نع يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ امك ؛ قاسلا

 ؛ ترظنف « «ىقنأو ىقبأ هنإف ؛ كبوث عفرا» : لجر يل لاقف « هرجأ درب يلعو

 ام» : لاقف « ءاحلم ةدرب يه امنإ : تلقف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا وه اذإف

 نود وه ام اّمأو « هيقاس فصن ىلإ هرازإ اذإف ؛ ترظنف : لاق « «؟ةوسأ يف كل

 نإ « مارح وهف « نيبعكلا نود امو « نيبعكلا ىلإ هلعاف ىلع جرح ال هنإف « كلذ

 نأ هجتي دقو ‹ هوركم هنإ : هريغو يوونلا لاقف « اهريغل ناك نإو « ءاليخلل ناك

 دف نعال ناك نا هتك هال ودق ىلع ىرعلا ناك نإ + اق
 ىلع ًادئاز بوثلا ناك نإو « ديعولا يف لخاد ريغ وهف «- ركب يبأل عقو يذلاك

 هبشتلا لجألو « هلجأل مرحم < فارسإلا ةهج نم عولمب وهف« هسب ال ردق

 . ةساجنلا هب قلعتت نأ نمأي ال هنأ لجألو « ءاسنلاب

 هرجأ ال : لوقيف « هبعك هبوثب زواجي نأ لجرلل زوجي ال : يبرعلا نبا لاقو
 ْذِإ ؛ هفلاخي نأ ظفللا هلوانتي نمل زوجي الو « ًاظفل هلوانت دق يهنلا نأل ؛ ءاليخ

 موسع امي ؛ هلثتمأ ال : : لوقي نأ همكح راص

 . ها . هربكت ىلع ةلاد هليذ ةلاطإ لب ؛ ةملسم

 ولو 4 ءاليخلا 555 بوثلا رجو « بوثلا رج مزلتسي لاضفألا نأ : م

 : هعفر ثيدح ءانثأ يف رمع نبا نع عينم نبا جرخأ دقو« سباللا هدصقي مل

 ثيدح نم ىناربطلا جرخأ دقو ‹ «ةليخنا نم رازإلا رج نإف ؛ ! رازإلا رجو كايإ»
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 رمع نبأ ثيدح 2١11 بدألا باب ١ عماجلا باتك ۔ ۸

 ,«لبسملا بحي ال هللا نإ» : يراصنألا ةرارز نب ورمعل ةصق هيفو « ةمامأ يبأ
 ةرارز نب ورمع انقحل ْذِإ ؛ قلي هللا لوسر عم نحن امنيب : لاق ةمامأ ابأ نأ ةصقلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف . لبسأ دقو « ءادرو رازإ ؛ ةلح يف يراصنألا
 ‹ «كتمأو كدبع نباو كدبع» : لوقيو هلل عضاوتيو هبوث ةيحانب ذحخأي ملسو هلآو

 ايا : لاقف « نيقاسلا شمح ىنإ ؛ هللا لوسر اي : لاقف ءورمع اهعمس ىتح

 . «لبسملا بحي ال هللا نإ ‹ هقلخ ءيش لك نسحأ دق هللا نإ ءورمع

 ا هللا لوسر برضو : هيفو ةرارز نب ورمع نع يربطلا هجرخأو

 عباصأ عبرأب برض مث « «رازإلا عضوم اذه ,ورمع اي» : لاقو « ورمع ةبكر تحن
 . تاقث هلاجرو « ثيدحلا « «رازإلا عضوم اذهو .ورمع اي» : لاق مث « عبرألا تحت

 ‹ راثد نب براحم ةبعش لأس امل كلذكو « امهمكح رازإلاو بوثلا ريغ مكحو
 يتلا نأ رباه الو ءارازإ نم اه لاق ؟رازإلا ركذأ : ةبعش لاق

 رمع نبا نع يذمرتلا الإ « «ننسلا» لهأ جرخأو « هريغو رازإلا للمشي بوثلاب
 صيمقلاو رازإلا يف لابسإلا» : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيبأ نع
 ناك نإو « «ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ ایش اهنم رج نم« ةمامعلاو

 ( . لاقم هيفو « داور يبأ نب زيؤعلا دبع هدانسإ يف

 0 ىلع ًادئاز ةبذعلا لاسرإ هب دارملا ةمامعلا لابسإو : لاطب نبا لاق
 هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ةيمأ نب ورمع ثيدح نم ىئاسنلا جرخأو « ةداعلا
 ىلع ةدايز صيمقلا مامكأ ليوطت اذكو . هيفتك نيب هتمامع فرط ىخرأ ملسو

 ٠ ضايع ىضاقلا لقن دقو « مرحم لابسإ زاجحلا لهأ ضعب هلعفي امك « داتعملا
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 ورمع نباو رمع نبا اثيدح ۔ ۱۳۹۸و ١757 بدلا باب- ١ عماجلا باتك - ۸

 لوطلا نم سابللا يف داتعملا ىلعو « ةداعلا ىلع داز ام لك ةهارك ءاملعلا نع
 . ةوبنلا رصع يف ناك ام داتعملا يف داري نأ يغبنيو : تلق « ةعسلاو

  WVهنيميب ٌلكأَيل مكدحأ لكأ اذإ» : لاق غلي هللا لوُسر ّنأ : ُهْنَعو ,

 . «هلامشب برشيو هلامشب ُلكأي ناطيشلا نإف ؛ هنيميب بَرشيلف برش اذإو

 لكأ اذإ» : لاق هلي هللا لوسر نأ) هنع هللا يضر رمع نبا : يأ : (هنعو)

 لكأي ناطيشلا نإف ؛ هنيميب برشيلف برش اذإو « هنيميب لكأيلف مك دحأ
 . (ملسم هجرخأ . «هلامشب برشيو هلامشب

 لعف هنأب هللع هنإف ؛ لامشلاب برشلاو لكألا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا

 ‹ ناطيشلا نع ًالضف قوسفلا لهأ قيرط بنجتب رومأم ملسملاو « هقلخو ناطيشلا

 لامشلاب هنأ ال ء اهب برشلاو نيميلاب لكألا بحتسي هنأ ىلإ روهمجلا بهذو
 . ءاطعإلاو ذحألا : عفان داز دقو « مرحم

 هلل لوسر لاق : لاق دج ْنَع هيبأ ْنَع بيعش نب ورمع نعو ۸

 الو  فّرَس ريغ يف قصو سّبْلاو برشاو لك» : َمّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 كمخأو داد وبأ خا, (ةليخُم
 . يراخبلا ةقلعو::

: 

 هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هدَج رع هيبأ ْنَع بيعش نب ورمع نعو)

 : («ةليخم الو ء. فرس ريغ يف قادصتو سّبلاو برشاو لک : مّلسو هلآو هيلع

 ‹« دمحأو دواد ا هجرخأ) ربكتلا : ةميظع نزو « ةيتحت ةانثمو ةمجعملا ءاخلاب

 . (يراخبلا هقلعو
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 ورمع نب هللا دبع ددا 17 بدألا باب ١- عماجلا باتك -

 ةقيقحو « قدصتلاو سبلملاو برشملاو لكأملا يف فارسإلا ميرحت ىلع لد

 ثيدحلاو ء رهشأ قافنإلا يف وهو , لوق وأ لعف لك يف دحلا ةزواجم فارسإلا

 ااا فارعألا] «اوفرست الو اوبرشاو اولكو# :- ىلاعت  هلوق نم ذوخأم

 . ربكلاو ءاليخلا ميرحت

 ناسنإلا ريبدت لئاضفل 5 ثيدحلا اذه : يدادغبلا فيطللا دبع لاق

 يف فرسلا نإف ؛ ةرخآلاو ايندلا يف دسجلاو سفنلا حلاصم ريبدت هيفو « هسفن

 ؛ سفنلاب رضيف « فالتإلا ىلإ يدؤيو « ةشيعم اب رضمو دسجلاب رضم ءيش لك
 اهبسكت ثيح سفنلاب رضت ةليخلاو « لاوحألا رثكأ يف دسجلل ةعبات تناك ذإ
 نم تقملا بسكت ثيح ايندلابو « مثإلا بسكت ثيح ةرخآلاب رضتو « بجعلا
 ام « تئش ام برشاو تئش ام لك : سابع نبا نع يراخبلا قلع دقو « سانلا

 . ةليخمو فرس : ناتنثا كتأطخأ



 ةريره يبأ ثيدح 84 ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك 1١

 ةلّصلاو ّربلا باب - ۲

 تی اهحتفب ؛ ربلاو ء ريا لعف يف عسوتلا وه : ةدحوملا رسكب ؛ربلا
 . ىلاعت هللا تافص نم وهو « تاريخلا

 : «ةياهنلا» ىف يفو ؛ ؛ ةدع هدعوك « هلصو ردصم « ةلمهملا داصلا رسكب ؛ ةلّصلاو

 ںم نيبرقألا ىلإ ناسحإلا نع ةيانك يهو « ماحرألا ةلص ركذ ثيدحلا يف رركت

 ‹ مهلاوحأل ةياعرلاو « مهب قفرلاو « مهيلع فطعتلاو ‹ راهصألاو بسنلا يوذ

 . ها . محرلا ةعيطق كلذ دضو ٠ اوؤاسأو اوّدعت نإ كلذكو

 ْ ناک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ۹

 ا ا ا ر ی اا

 . يراخبلا

 نأ بحأ نم» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع)

 ْنأو) هيف هل عسوي يأ : (هقزر يف هل) هللا طسبي : يأ ؛ هتغيص ريغم : (طسبي

 : (هرثأ يف) هلرخؤي : يأ ؛ ةففخم ةلمهملا نيسلاب « هطبض ىف هلثم : (ُهل ًاسنُي

 . (يراخبلا هجرخأ . «همحر لصيلف) هلجأ : يأ ؛ ءارف ةثلثملاو ةزمهلا حتفب

 يف ةارثم لهألا يف ةبحم محرلا ةلص نأ : ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأو

 : ًاعوفرم  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دمحأ جرخأو « لجألا ىف ةأسنم لالا

 وبأ 07 سو ف نا ديزيو رايدلا این راوجلا نسحو محرلا ةلص»

 ظ فم هدنس يفو ««ءوسلا تیم مهب عدی فلا
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ةلصلاو ربلا باب - ۲ عماجلا باتك ۔۸

 : ىلاعت هلوقل ضراعم  يراخبلا ثيدح : يأ  ثيدحلا رهاظ : نيتلا نبا لاق .
 : لاق ؛ ré : e] #«نوم دقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف#

 ظ ينيب عك

 ..ةعاطلا ىلإ قيفوتلا ينسب ١ رمعلا يف ةكربلا نع ةيانك ةدايزلا نأ : بخ
 ا دلوع ی و قياسي

 ىلإ ةبسنلاب « هتمأ رامعأ رصاقت ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ءاج ام اذه

 نوكت محرلا ةلص نأ هلصاحو . ردقلا ةليل هللا هاطعأف ؛ مألا نم ىضم نم رامعأ
 هنأكف ليمجلا ركذلا هدعب ىقبيف ؛ ؛ ةيصعملا نع ةنايصلاو ؛.ةعاطلل قيفوتلل أببس
 هدعب نم هب عفتني يذلا ملعلا قيفوتلا نم هل لصحي ام ةلمج نمو . تمي مل
 . حلاصلا فلخلاو « هيلع ةيراجلا ةقدصلاو « هوحنو فيلأتب

 لكوملا كلما ملع ىلإ ةبسنلاب كلذو « اهتقيقح ىلع ةدايزلا نأ : : امهيناثو
  رمع نإ : ًالثم كلملل لاقي نأك ؛ هللا ملع ىلإ ةبسنلاب ةيآلا يف يذلاو « رمعلاب

 وأ لصي هنأ هملع يف قبس دقو « نوتسف اهعطق نإو « همحر لصو نإ نإ ةئام نالف

 يذلا وه كلملا ملع يف يذلاو « رخأتي الو  مدقتي ال هللا ملع يف يذلاف « عطقي

 ءاشي ام هللا وحميإ : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو « صقنلاو ةدايزلا هيف نك
 ملع يف ام ىلإ ! ةبسنلاب تابثإلاو وحملاو « [: دعرلا] «باتكلا مَا هدنعو ت تبثیو

 ا ةتبلأ هيف وحم الف هللا ملع يف يذلا امأو « باتكلا مأ يف امو كلم

 . قلعملا ءاضقلا : لوألل لاقيو « مربملا ء ءاضقلا

 55 7 نسح ¢ را اذإف 4 ءيشلا عبتي :ي ام رثألا نإف ؛ قيلأ لوألا هجولاو

 جون
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 معطم نب ريبج ثيدح _۔ ۰ ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك ۸

 ‹ «قئافلا» يف هيلإ راشأو . يبيطلا هحجرو « روكذملا دقف دعب نسحلا ركذلا ىلع

 : لاق « ءادردلا يبأ نبع فيعض دنسب «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخأ ام هديؤيو

 یت هو: با قو ا بعير ر ول هللا لوسر دنع ركذ

 الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف) : ىلاعت لاق «هرمع يف ةدايز

 هل نوعدي ةحلاصلا ةيرذلا هل نوكت لجرلا نكلو « [*4 : فارعألا] 4نوم دقتسي

 . ىرخأ قيرط نم ًاعوفرم «ريبكلا» يف هجرخأو « «هدعب نم

 يف ربلا بحاص نع تافآلا يفن رمعلا ةدايزب دارملا نأب كروف نبا مزجو

 . هقزرو هملع يفو « كلذ نم معأ ىف : هريغ لاق ‹ هلقعو همهف

 هرمعو دبعلا ةايح ةدم نأب يضقي مالك «ءاودلاو ءادلا» باتك يف ميقلا نبالو

 . هرمع يه هذهف ؛ صاع ريغ ًاعيطم هل ًاركاذ « هللا ىلع ًالبقم هبلق ناك امهم يه

 مايأ هيلع تعاض « يصاعملاب لغتشاو ىلاعت هللا نع بلقلا ضرعأ ىتمو
 هركذب هبلق هللا رمعي : يأ ؛ هلجأ يف هل.أسني هنأ ىنعم اذه ىلعف ؛ هرمع ةايح

 : هلوق حرش يف محرلا ةلص قيقحت يتأيو « هتعاطب هتاقوأو

 ٠ : قو هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر م ۷۰

 ( . هّيلَع قفتُم . محر عطاق : ي ينعي ؛ «عطاق ةنجلا لخدي

 اد ایک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر معطم نب ريبُج نعو)

 يبأ ثيدح نم دواد وبأ جرخأو : (هّيلَع قفتُم . محر عطاق : ينعي ؛ «عطاق ةنجلا

 عم ايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا لجعي نأ ردجأ بنذ نم ام» : هعفري ةركب

 بدألا» يف يراخبلا جرخأو « «محرلا ةعيطق نم « ةرخآلا يف هل رخّدا ام

١ 



 معطم نب ريبج ثيدح ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك 18

 سيمخلا ةيشع ضرعت يتمأ لامعأ نإ» : هعفري ةريره يبأ ثيدح نم «درفملا

 يبأ نبا ثيدح نم هيف جرخأو , «محر عطاق لمع لبقي الف ؛ ةعمجلا ةليل

 نم يناربطلا جرخأو ‹ «محر عطاق مهيف موق ىلع لزنت ال ةمحرلا نإ» : ىفوأ

 . «محرلا عطاق نود ةقلغم ءامسلا باوبأ نإ» : دوعسم نبا ثيدح

 يتلا يه : ليقف « اهتلص بجت يتلا محرلا ٌدح يف ءاملعلا فلتخا هنأ ملعاو

 ال اذه ىلعف ؛ رخآلا ىلع مرح ًاركذ امهدحأ ناك ول ثيحب امهنيب حاكنلا مرحي

 نيب عمجلا يرحتب لئاقلا اذه جتحاو « لاوخألا دالوأ الو , مامعألا دالوأ لخدي

 . عطاقتلا نم هيلإ يدؤي امل ؛ حاكنلا يف اهتلاخو اهتمعو ةأرملا

 هيلع ىلاعت هللا یلص هلوق هيلع لديو « ثاريمب ًالصتم ناك نم وه : ليقو

 ؛ ةبارق رخآلا نيبو هنيب ناك نم : ليقو « «كاندأ كاندأ مث» : ملسو هلآ ىلعو

 . ال وأ هثري ناك ءاوس

 نم عفرأ اهضعب تاجرد : - ضايع يضاقلا لاق امك  محرلا ةلص مث

 كلذ فلتخيو « مالسلاب ولو « مالكلاب اهتلصو ةرجاهملا كرت اهاندأو ٠ ضعب

 ضعب لصو ولف « بحتسم اهنمو « بجاو اهنمف « ةجاحلاو ةردقلا فالتخاب
 مل« هل يغبنيو هيلع ردقي امع رصق ولو « ًاعطاق مسي مل اهتياغ لصي ملو « ةلصلا

 . الصاو مسي

 : ةصاخو ةماع لصوت يتلا محرلا : يبطرقلا لاقو -

 فاصنإلاو لدعلاو حصانتلاو دداوتلاب اهتلص بجتو « نيدلا محر : ةماعلاف

 . ةبحتسملاو ةبجاولا قوقحلاب مايقلاو
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 . هتلز نع لفاغتلاو « هلاح دّفَتو « بيرقلا ىلع ةقفنلاب ديزت : ةصاخلا محرلاو
 ام عفدو ريخلا نم نكمأ ام لاصيإ : عماجلا ىنعملا : ةرمج يبأ نبا لاقو

 . قاسفلاو رافكلا اًمأو « نينمؤملا قح ىف اذهو « ةقاطلا بسحب رشلا نم نكمأ .

 . ةظعوملا عفنت مل اذإ « مهل ةعطاقملا بجتف

 نيزلا لاقف « محرلل ةعيطقلا لصحت ءيش ىأب ًاضيأ ءاملعلا فلتخاو

 نأل ؛ ناسحإلا كرتب نوكت : هريغ لاقو « محرلا ىلإ ةءاسإلاب نوكت : يقارعلا

 نم عون ةلصلاو « امهنيب ةطساو الف ؛ ةعيطقلا نع ةيهان ةلصلاب ةرمآ ثيداحألا

 . ناسحإلا كرت يهو ؛ اهدض ةعيطقلاو « دحاو ريغ كلذب اهرسف امك « ناسحإلا

 سيل» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق نم يذمرتلا هجرخأ ام امأو
 رهاظ هنإف ؛ «اهلصو همحر تعطق اذإ يذلا لصاولا نكلو ئفاكملاب لصاولا

 ءانبلاب «تعطُق» ةياور ىلع اذهو  همحر ةلص عطاقلل ناك ام يه امنإ ةلصلا نأ يف
 . ةلصلا ىف ةلماكلا دارملا : «هحرش» يف يبرعلا نبا لاقف « ةياور يهو لعافلل

 و ياا ةقيقح سيل هانعم : يبيطلا لاقو

 . هبحاص ىلع لضفتي نم هنكلو « هلعف لث هبحاص

 : تاجرد ثالث مهف ٠ عطقلا توبث لصولا يفن نم مزلي ال : فنصملا لاقو
 ‹ هيلع لضفتي الو ‹ لضفتي يذلا وه : لصاولاف ‹ عطاقو ئفاكمو لصاو
 ال يذلا : عطاقلاو , هذخأي ام ىلع ءاطعإلا يف ديزي ال يذلا وه : ئفاكملاو

 الو ‹ هيلع لضفتي نم ىلوألابو : حراشلا لاق ؛ لضفتي الو ‹ هيلع لضفتي

 كلذك « نيبناجلا نم ةلصلاب ةأفاكملا عقت امكو : فنصملا لاق « عطاق هنأ لضفتي
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح 10١ ةلصلاوربلا باب 5" ٠ عماجلا باتك - ۸

 . ًاثفاكم : اناج

 : لاق قبو هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةبْعش نب ة ةريغملا نعو - 1

 ْمكل ةركو « تاّعَو اعْنَمَو , تانبلا دأَوو , تاهمألا قوقُع مكيلَع َمّرَح هللا نإ

 00 ( . هيلع قفتُم . «لاملا ةعاضإو « لاؤّسلا ةرثكو « لاقو ليق

 هللا ّنِإ» : لاق لو هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةبْعش نب ةريغُلا نعو)

 E اعْنَمَو ‹ تانبلا َدأَوو « تاهمألا قوَقُع مکْيلَع َمَرَح

 ؛ ةهمأ عمج : تاهمألا : (هيلع َقْفَتُم . «لاملا ةعاضإو « لاؤسلا ةرثكو « لاقو

 تصح انو ممت اهنا مأ فالخب لقعي نم ىلع الإ قلطت الو « مألا يف ةغل

 |. هقوقع مرحم بألاف الإو ءاهقح مظعل ًاراهظإ ؛ انه مألا

 نم لصحي نأ وهو « ينيقلبلا نع هتصالخ لقن امك « مرحلا قوقعلا طباضو
 لصح اذإ ام اذه نم جرخيف ٠ افرع نيهلا: نبل ءاذبإ امهنخأ ا ؛ نيوبألل دلولا

 الف ؛ اقوقع هتفلاخم فرعلا ىف دعي ال ا امهفلاخف « يهن وأ « رمأ نيوبألا نم

 يعرش قح وأ « دلولل نيد نيوبألا ىلع ًالثم ناك ول كلذكو « ًاقوقع كلذ نوكي
 ةباحصلا دالوأ ضعب نم عقو امك « ًاقوقع كلذ نوكي الف ؛ مكاحلا ىلإ هعفارف
 « هلام هجايتحا يف ملسو هلآ ىلعو هبلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلإ بألا ةياكش

 ىف : تلق : ًاقوقع هتياكش ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص يبنلا دعي ملف ظ
 هيما ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق نإف ؛ لمأت اذه

 1/0 ناو الام نيف ايبا ب نرخ ايبا يلع ليط كليا
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح ١ ةلصلاو ربلا باب  ؟ عماجلا باتك 16

 اب هيوبأ دحأ دلولا يذؤي نأ : قوقعلا ؛ اذه ىلعف : طباضلا بحاص لاق مث

 نيوبألا قح يف نوكيف ؛ رئاغصلا ةلمج نم « ًامرحم ناك « هيوبأ ريغ عم هلعف ول

 تاوف نم دلولا ىلع فوخلا هيف لخدي اميف « يهنلا وأ رمألا ةفلاخم وأ « ةريبك
 رفس ىف امهتفلاخم وأ « هيلع بجاولا داهجلا ريغ يف هئاضعأ نم وضع وأ « هسفن

 ملع بلطل سيل اميف ةليوط ةبيغ يف وأ « دلولا ىلع ضرفب سيلو « امهيلع قشي
 مقي ملو ءامهدحأ هيلع مدق ول هنإف ؛ نيدلاولا ميظعت كرت وأ ء بسك وأ « عفان

 يسرا ا ا ‹ هيلإ

 نيوب ألا قح يف قوقع

 ‹ مرحم وهو « ةيح تنبلا نفد وهو « ةزمهلا نوكسب «تانبلا دأوو» : هلوق

 ؛ ةيلهاجلا يف كلذ نولعفي اوناك مهنإف ؛ برعلا نم عقاولا هنأل ؛ تانبلا صخو

 نم برعلا نم ناكو « يميتلا مصاع نب سيق هلعف نم لأ : لاقي « نهل ةهارك
 . ةقفنلاو ة ةقافلا ةيشخ ًاقلطم هدالوأ لتقي

 نأ هللا رمأ ام عنم دارملاو « عن ا عنملا « «تاهو ًاعنم» : هلوقو

 . هبلط قحتسي ال ام بلط نع يهنلا دارملاو  موزجم رمأ لعف : تاهو « عنمي ال

 يورو « لعفلا ظفلل ةياكح نيونت ريغب ىوري . «لاقو ليق مكل هركو» : هلوقو
 ىلإ ةيلعفلا نم لقنلا ىلع « «الاقو اليق» : يراخبلا ىف ةياور يهو ؛ انوئم

 : لوقيف « هريغ ىلإ هعمسي يذلا مالكلا لقن هب دارملاو « رثكأ لوألاو « ةيمسالا
 هنأل ؛ هنع ىهن امنإو ءاذكو اذك : نالف لاقو , لئاقلا نييعت ريغب اذكو اذك : ليق

 : بذكلاو ةميمنلاو ةبيغلا نمضتي دق هنوكلو « ملكتملا ينعي ال ا لاغتشالا نم
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح - 3١ ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك -۔۸

 . هنع ولخي املق كلذ نم راثكإلا عم اميس الو

 : لوقت ؛ لوقلل ناردصم امهنأ :.اهدحأ ؛ هجوأ ةثالث هيف : يربطلا بحمل ا لاقو
 . مالكلا ةرثك ةهارك ىلإ ةراشإلا ثيدحلا يفو . ًاليقو ًالوق تلق

 لاق : لوقتف « اهنع ربختل ؛ اهنع ثحبلاو سانلا ليواقأ ةياكح ةدارإ : اهيناث

 لا رول ابا اجرا هل ليقو «اذک : نالف

 .. هنع يكحم ا ههركي

 : نالف لاق : یک نيون رومأ يف فالتخالا ةياكح يف كلذ نأ : اهثلاث

 نم نمأي ال ثيحب هنم رثكي نأ يف كلذ ةهارك لحمو . اذك : نالف لاقو اذك

 هل طاتحي الو  هعمسي امل هلقن يف تبثت تبثت ريغب لقني نم قح يف وهو « للزلا
 . «عمس ام لكب ثدحي نأ امثإ ءرملاب ىفك» : حيحصلا ثيدحلا اذه ديؤيو

 ظ . ةثالثلا نم لك ةدارإ لمتحيو : تلق . ملسم هجرخأ

 « لئاسملا نم تالكشمْلا نع وأ « لاملل لاؤسلا وه « «لاؤسلا ةرثكو» : هلوقو
 نع يهن دقو « لاملا ةلأسم ميرحت ةاكزلا يف مّدقتو ؛ ىلوأ وهو « نيرمألا عومجم وأ

 ؛ اولزيل ؛ ءاملعلا اهب طلغي يتلا لئاسملا : يهو « دواد وبأ هجرخأ . تاطولغألا

 ل ةنتفو رش كلذب جتنيف

 .  عفني ال اميف الإ نوكي نأ

 اهعوقو يحتسب يتلا لئاسلا فلكت ةهارك فلسلا نم عمج نع تنث دقو

 ولخي ال يذلا نظلاب لوقلاو عطنتلا نم كلذ يف امل ؛ ًادج اهعوقو ردني وأ « ةداع
 ةرثكو « نامزلا ثادحأو سانلا رابخأ نع لاؤسلا ةرثك : ليقو « أطخلا نع هبحاص
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 ةبعش نب ةريغملا ثيدح - ١ ةلصلاو ربلا باب ۲ ْ عماجلا باتك - ۸

 . لوؤسملا ههركي ام ناكو « هلاح ليصافت نع نيعم ناسنإ لاؤس

 ‹« ينيد ضرغل نكي مل ام « ةعاضإلا نم ردابتملا . «لاملا ةعاضإو» : هلوقو ظ

 « مارحلا يف قافنإلاب مهضع هدّيقو « قافنإلا يف فارسإلا وه : : ليقو « يويند الو

 ةينيد تناك ءاوس < ا اهيف نوذأملا ههوجو ريغ يف قفنأ ام هنأ فنصملا حجرو

 تيوفت ريذبتلا يفو « دابعلا حلاصمل امايق لاملا لعج ىلاعت هللا نأل ؛ ةيويند وأ

 . هريغ قح يف وأ « لالا بحاص قح يف امإ ؛ حلاصملا كلت

 ( :  هوجو ةثالث قافنإلا ةرثك يف نأ لصاحلاو : لاق

 . هيرحت يف كش الو « ًاعرش ةمومذملا هوجولا يف قافنإلا : لوألا

 مل ام ءًابولطم هنوك يف كش الو « ًاعرش ةدومحلا هوجولا يف قافنإلا : يناثلا
 ظ | ( . هيف قفنملا كلذ نم مهأ رخآ ًاقح توفي

 أ:امهدحأ ؛ ؛ نيمسق ىلإ مسقنم وهو : تاحابملا يف قافنإلا : ثلاثلاو

 « فارسإ الو ‹ ةعاضإب سيل اذهف ؛ هلام ردقبو قفنملا لاحب قيلي هجو ىلع نوكي
 وأ ةرضاح امإ  ةدسفم عفدل ناك نإف ؛ ًافرع هب قيلي ال اميف نوكي نأ : يناثلاو

 . فارسإ هنأ ىلع روهمجلاف « كلذك نكي مل نإو « فارسإب سيل كلذف «  ةعقوتم

 ‹ نيسح يضاقلا كلذب حرصو « فارسإ هنأ نآرقلا رهاظ : ديعلا قيقد نبا لاق

 مالكلا يف يعفارلا هب مزجو « يلازغلا هعبتو « مارح وه : تاقدصلا مسق ىف لاقف ظ

 ‹ ةقدصلاب لاملا عيمج باعيتسا مرحي هنإ : ةيكلاملا نم يجابلا لاقو « مراغلا ىلع

 ثداحل ًاردان عقو اذإ هب سأب الو ءايندلا حلاصم يف هقافنإ ةرثك هركيو : لاق

 . ةميلو وأ « ديع وأ « فيضك
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 ورمع نب هللادبع ثيدح 117/1  ةلصلاو ربلا باب ؟ عماجلا باتك ۔ ۸

 نإ اميس الو « ةجاحلا ردق ىلع دئازلا ءانبلا يف قافنإلا ةهارك ىلع قافتالاو .
 یف شحاغلا نيغلا لامتحا كلذكو « ةفرخزلا يف ةغلابملا كلذ 0 فاضنا

 عضوم وهف « ةحابملا دالا يف لاملا قافنإ اا, تاسلخا) يف يكيسلا ل لاقو

 تاكو اوُرَتَقَي ملو افر مل اوقفنأ اذإ نيذلاو# : ىلاعت هلوق رهاظو « فالتخا

 ‹« فارسإ قفنملا لاحب قيلي ال يذلا دئازلا نأ « [17 : ناقرفلا] «اماوق كلذ نيب
 دقو ‹ ىهتنا « ًاعيضم ءالقعلا هدعي هنإف « ريسي ضرع يف ًاريثك الام لذب نمو

 . ةيافك هيفا اهب لاملا عيمجب قدصتلا ىلع ةاكزلا يف مالكلا مدقت

 يبّنلا نع اًمُهنع هلل يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو 5/3١

 . «نيدلاولا طخس ىف هللا و نيدلاولا اضر ىف هللا اضر» : لاق هدي

 ظ . مكاحلاو نابح نبا هححصو « يذمرتلا هجرخأ

 : لاق ل يبنلا نع 0 اًمهنع هللا يضر صاعلا نب ورْمَع نب هللا دبع نعو)

 هجرخأ . ا طخس يف هللا طخسو ؛ نيدلاولا اضر يف هللا اضر»

 . (مكاحلاو نابح نبا هححصو « يذمرتلا

 لوألا نإف ؛ امهطاخسإ ميرحتو هيدلاول دلولا ءاضرإ بوجو ىلع ليلد ثيدحلا
 هيلع بجي ام لعف ىلع امهاضر مدقيف « هطخس هيف يناثلاو « هللا ةاضرم هيف

 و ا : هنذأتسي لجر ءاج هنأ : رمع نبا ثيذح يف امك « ةيافكلا ضورف نم

 وبأ جرخأو . «دهاجف امهيفف» : لاق« معن : : لاق «؟كادلاو يحأ لاقف « داهجلا

 ا هللا لوسر ىلإ رجاه الجر نأ : . لكيعس ىبأ فود نم دواد : لاقف نميلا نم
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 ورمع نب هللا دبع ثيدح _ ۲ ةلصلاو ربلا باب-؟ '؛ عماجلا باتك ۔ ۸

  ياوبأ : لاقف «؟نميلاب لهأ كل له» : لاق ترن دق إلا لؤسر اب ظ

 ‹ دهاجف ‹ كل انذأ نإف ؛ امهنذأتساف عجراف» : لاق « ال : لاق «؟كل انذأ» : لاق

 . تابجاولا نم داهجلا ريغ كلذكو « هيف فلتخم هدانسإ يفو « «امهربف الإو

 .« («ءافشلا» ىف هركذ  نيسح ريمألاك ءاملعلا نم ةعامج بهذ هيلإو

 ء نيعلا ضرف الإ « ناوبألا ضري مل اذإ . داهجلا كرت نيعتي : اولاقف ؛ يعفاشلاو

 هنأ ىلإ رثكألا بهذو « عامجإلاب ناوبألا اهب ضري مل نإو « مدقت اهنإف ةالصلاك
 ببسب اررضتي مل ام « ناوبألا ضري مل نإو « بودنملاو ةيافكلا ضرف لعف زوجي
 . امهاضر عبتي هنأو « نيدلاولا قح يف ةغلابملا ىلع ثيداحألا اولمحو « دلولا دقف

 كرشت نأ ىلع كا دهاج نإو# ىلاعت لاق امك « هللا طخس كلذ يف نكي ملام

 . [16 :نامقل] (افورعم ايندلا يف امهبحاصو امهعطت الف ملع هب كل سيل ام يب

 «رئابكلا نم هريغ هلثمو ‹ كرشلا ىلع هالمح اذإ « اميف يه امنإ ةيآلا : تلق

 عامجإلا نكل ؛ ا ةيافكلا ضرف كرت يف امهعيطي ال هنأ ىلع ةلالد هيفو

 . نيعلا ضرف صصخ

 لاق : يراخبلا ثيدحل ؛ مدقم مألا قحف « مألا قحو بألا قح ضراعت اذإ امأو

 «۔ تارم ثالث  «كمأ» : لاق ؟يتبحص نسحب قحأ نم ! هللا لوسر اي : لجر

 : لاطب نبا لاق ؛ بألا اضر ىلع مألا اضر يدقت ىلع لد هنإف ؛ (كوبأ» : لاق مث

 ‹ لمحلا ةبوعصل ؛ كلذ نأكو : لاق « بألل ام لاثمأ ةثالث مألل نوكي نأ هاضتقم

 ناسنإلا انيصوو# : ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو : تلق « عاضرلا مث « عضولا مث

 :اهلثمو « :٠١[ فاقحألا] «ًاهرك هتعضوو ًاهرك همأ هتلمح ًاناسحإ هيدلاوب
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 سنأ ثي دح 9 ةلصلاو ربلا باب  ؟ ٠ عماجلا باتك 8

 . [14 :نامقل] (نهو ىلع انهو همأ هتلمح»
 ءربلا يف بألا ىلع لضفت مألا نأ ىلإ روهمجلا بهذ : ضايع يضاقلا لاق

 قحأ نم دجلاو خألا يف اوفلتخاو ءاذه ىلع عامجإلا يبساحلا ثراحلا لقنو
 ىلدأ نم مدقيو « ةيعفاشلا هب مزجو « دجلا رثكألا : يضاقلا لاقف ؟امهنم هربب

 مراعا مهنم مدقيو « محرلا يوذ نم ةبارقلا مث « ببسب ىلدأ نم ىلع ِنيببسب

 راشأو «راجلا مث « ءالولا مث : ‹ ةرهاصملا مث « تابصعلا مث « مرحمب سيل نم ىلع

 . .٠ ةدحاو ةعفد ربلا نكمي ال ثيح بيترتلا نأ ىلإ لاطب نبا

 نم مكاحلا هححصو « يئاسنلاو دمحأ هجرخأ ام جوزلا يدقت يف دروو

 اقح مظعأ سانلا يأ : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا تلأس : ةشئاع ثيدح

 اذه لثم لعلو « «همأ» : لاق ؟لجرلا ىلعف : تلق « «اهجوز» : لاق ؟ةأرملا ىلع

 0 ىح ىلع امهقح مدقي هنإف نيدلاولل ررضتلا را ادإ ام م

VYهديب يسفن يذلاو» : لاق لاو يلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو  

 . هيلع َقْفَتُم . «هسفنل بحي ام هيخأل وأ « هراجل بحي ىّتح « دبع نمؤي ال

 ال . هديب يسفن يذلاو» : لاق للك يبتلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو)

 : (هيلَع َقفَتُم «هسفنل بحي ام هيخأل وأ « هراجل بحي “دبع نمؤي

 يف عقوو ؛ «هراجل وأ ‹ هيحخأل» : هلوق ىف كلا ملسم ظفل يف عقو ثيدحلا

 . كش ريغب ؛ «هيخأل» : يراخبلا

 و
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 سنا ثيدح _ ۳ ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك 18

 بحي ال نمع ناميإلا يفن هيفو  خألاو راج لا قح مظع ىلع ليلد ثيدحلا .
 ملع دق ذإ ؛ ناميإلا لامك يفن هنم دارملا نأب ءاملعلا هلوأتو ؛ هسفنل بحي ام امهل

 . ناميإلا نع جرخي ال كلذب فصتي مل نم نأ ةعيرشلا دعاوق نم

 ثيدحلا اذه يف الا ةياور يف ام هنيع دقو « نّيعي ملو « بوبحم ا قلطأو

 نم دارملاو : ءاملعلا لاق ««هسفنل بحي ام ريخلا نم هيخأل بحي ىتح» : ظفلب

 ظ . ةحابملا رومألاو تاعاطلا

 ذِإ ؛ عاب یت 5718 حالصلا نبا لاق

 هسفنل بحي ام مالسإلا يف هيخأل بحي ىّتح « مكدحأ ناميإ لمكي ال : هانعم

 ال ةهج نم كلذ لوصح لثم هل بحي نأب لصحي كلذب مايقلاو « ريخلا نم

 كلذو « هيلع ةمعنلا نم ًائيش هيخأ ىلع ةمعنلا صقنت ال ثيحب « اهيف همحازي

 انناوخإو هللا افا × لالا بلقلا ياع رو ارد یاسا بلقلا ىلع لهس

 ظ . ها . نيعمجأ

 ةد قساقلاو# قالا سل ةماع راج ا ةياورو « خألا ةياور ىلع اذه
 تافصلا هيف تعمتجا نمف « دعبألاو اراوج برقألاو « ىبنجألاو بيرقلاو « ودعلاو

 قحال وهف « اهرثكأ هيف ناك نمو« 5000 الا

 . هلاح بسحب هقح قح يذ لك ىطعيف « ةدحاولا اصلا ىلإ ا ملهو « هب

 وهو « قح هل راج : ةثالث ناريجلا» : رباج ثيدح نم يناربطلا جرخأ دقو |

 قحو «راوجلا قح هل ملسملا وهو « ناقح هل راجو ؛راوجلا قح هل كرشملا

 محرلاو مالسإلا قح هل محر هل ملسم راج ؛ قوقح ةثالث هل راجو ؛ مالسإللا -
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 سنأ ثيدح 7 ةلصلاو ربلا باب "  00 عماجلا باتك ۱۸ ا

 ةاش حبذ رمع نب هللا دبع نأ : «درفملا بدألا» يف يراخبلا جرخأو . «راوجلاو

 ناك نإو « هسفنل بحي ام هل بحأ « ًاخأ راجلا ناك نإف . يدوهيلا هراجل اهنم ىدهأف

 . ناإلا طرشب عفانملا نم هسفنل بحي ام عم «نامإلا يف لوخدلا هل بح ًارفاك

 ناميإلا لامك نم راجلا تح ظفح : ةرمج يبأ نب دمحم خيشلا لاق ظ

 هللاب نمؤي ناك نم» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ رئابكلا نم 50

 راجلا ىلإ ةبسنلاب كلذ يف لاح لا قرتفيو : لاق ء «هراج ذؤي الف ءرخآلا مويلاو
 هل ءاعدلاو « ىنسحلاب هتظعومو ريخلا ةدارإ عيمجلا لمشي يذلاو ‹ هريغو حلاصلا

 لوقلاب رارضإلا هل لحي يذلا ا 58 الإ هل ل رارضإلا كرتو ةيادهلاب

 نع هفك حلاصلا ريغو  مدقت ام عيمج وه حلاصلا صخي يذلاو « لعفلاو

 ء ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بتارم بسح ىلع ؛ ىنسحلاب هرمأو ىذألا

 هبساني امب هظعي قتمافلاو « قفرب هيف بيغرتلاو هيلع مالسإلا ضرعي رفاكلاو

 كلذب هبيدأت أدصاق هرجه الار عفت نإف ؛ قفرلاب هاهنيو هتلز هيلع رتسيو « قفرلاب

 كلا باا همالعإ عم

 : تلق ةشئ ةشئاع ثيدح يف امك ابا هيلإ برقأ ناك نم ضراعتلا دنع مدقيو

 هجرخأ . «ًاباب امهبرقأ ىلإ» : لاق ؟يدهأ امهيأ ىلإف نيراج يل نإ ! هللا لوسر ای

 ةيده نم هاج تيب لخدي sS ا برقألا نأ هيف نيا يراخبلا

 لك نمر نوي راجن دنس نأ مقنو «دعبألا نالعبب هل فوشتيف «اهریغو

 نم :ليقو راج وهف: ءادنلا عمس نم مالسلا هيلع يلع نع ءاجو « ةهج

 . راج وهف « دجسملا يف حبصلا ةالص كعم ىلص
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 دوعسم نبأ ثيدح _ ٤ ةلصلاو ربلا باب - ۲ ٠ عماجلا باتك

 أ: وو للا لوسر تلأس : لاق هنع هللا يصر دوعسم نبا ا 5 ١
2 

 : لاق لق يأ منا تلق  «كَقلَ وهو ادن هلل لعجت ند : لاق ؟مظْعَأ بنذلا

 ينازُت نأ» : لاق ؟يأ مث : ْتْلُق « «كَعَم لكأي نأ ةيشخ ؛ كدلو لتقت نأ»

 ظ ظ . هيلع قفتم . «كراج ةليلحب

 بنذلا يأ : هلي هللا لوسر تلأس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 وهو) ديدنو دن : هل لاقيو « هبشلا وه : (ادن هلل لعجت نأد :لاق ؟مظعأ

 « «كَعَم لكأي ْنَأ ةّيشخ ؛ كدلو لتقت ْنأ» : لاق ؟يأ مث : تلق « «كَقَلَخ
 ةجوزلا : ةلمهملا ءاحلا حتفب : (ةليلحب ينازت نأ» : لاق ؟يأ مث د: تلق

 . (هيلع قفتم . «كراج)

 اولتقت الو : ىلاعت لاقو « [۲۲ : ةرقبلا] (ادادنأ هلل اولعجت الف : ىلاعت لاق

 4قالمإ ةيشخ# : ىرخألا ةيآلاو ٠١[ ٠ : ماعنألا] «قالمإ نم مكدالوأ

 « هل لحن يتلا هتجوزب : يأ ؛ «كراج ةليلحب ينازت نأ» : هلوقو « ١"[ : ءارسإلا]

 ىلع ةأرملا داسفإو انزلا ةشحاف هيفو « اهاضرب اهب ينزت هانعم نأل ؛ ينازتب ربعو

 ةليلح اهنوكو « ةميظع ةشحاف كلذ لكو « هريغ ىلإ اهبلق ةلامتساو ‹ اهجوز

 هقئاوب نمأيو « هيرح نعو هنع بذلا هراج نم عقوتي راجلا نأل ؛ مظعأ راجلا
 اذه لباق اذإف ؛ هيلإ ناسحإلاو هقح ةياعرب ىلاعت هللا رمأ دقو « هيلإ نكريو

 ‹ هريغ هنم نكمتي ال هجو ىلع اهنم هنكمت عم « هيلع اهداسفإو « هتأرماب انزلاب

 . حبقلا يف ةياغ ناك (

 صن هيلعو « قح ريغب لتقلا مث« كرشلا يصاعلا مظعأ نأ لبلد ثيدجلاو
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 ورمع نب هللادبع ثيدح ١7050  ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك -

 . اهنع ةئشانلا اهدسافم فالتخاب رئابكلا فلتخت مث « يعفاشلا

aنم» : لاق  

 ‹ معن)» : لاق ؟هيدلاو لجرلا بشي لهو : ليق « «هيدلاو لجرلا متش رئ

r.هيلع قفتُم . (ُهَمَأ بسيف ُهَمَأ بسير « ابا بسيف  . 

 رداخلا نيالا لاق ةالك هللا لوسر نأ : صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو)

 انآ يسب ت لاق ؟هيدلاو لجرلا بس َلَهَو ليق .«هيدلاو لجرلا متش تش

 لجرلا متش)» : هلوق : (هيلَع قفتُم . (ُهّمَأ بسيف ُهَمَأ بيو « بأ ُبُسَيَف لُجَرلا

 هلامعتسا نم ؛ لسرملا و امهمتش ىلإ ببستي : يأ ؛ «هيدلاو

 ير ی املا اسوي ياسا ناتا

 . (معنا : هلوقب هلأس نمع

 لاق ء امهل هّبسب ريغلا مثأيو « امهمتشو نيدلاولا ةيذأ ىلإ ببستلا ميرحت هيفو
 ىلإ هرمأ لآ نإ هنأ هنم ذخؤيو « عئارذلا دس يف لصأ ثيدحلا اذه : لاطب نبا

 الو» : ىلاعت هلوق لد هيلعو « مرحلا دصقي مل نإو « لعفلا هيلع مرح « مّرحم

 . 1١8[ :ماعنألا] «ملع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود نم نوعدي نيذلا اوبست

 . هسبل هنم ققحتي نم ىلإ ريرحلا بوثلا عيب ميرحت يدرواملا هنم طبنتساو
 . ًارمخ هذختي نمل ريصعلاو « ةشحافلا لعف هنم ققحتي نم ىلإ درمألا مالغلاو

 دق لجرلا ابأ بسي يذلا نأل ؛ بلاغلاب لمعي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا ىفو
 . ةازاجلا وه بلاغلا نكل «. بسلاب هيزاجي ال
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 بويأ يبأ ثيدح 7 ةلصلاو ربلا باب ٠ ”  عماجلا باتك ۸

 . لحي ال» : لاق لإ هللا َلوُسَر نأ : هنع هللا يضر بوُيأ يبأ نعو 0
 ءاذه ضرعيو | اذه ضرعيف نايقتلي ؛ لایل ثالث قوف ءاخأ رجه نأ ملسمل

 E قفتم . «مالّسلاب أدبي يذلا امهريخو ظ

 تفز لاق هلي هللا َلوُسَر نأ : هنع هللا يضر بوي يبأ نعو)

 مهریخو | ذه ضرعيو ا ا e ساريا

 5 ا ةثالث ا 9 ا لدو ¢ 1 59 قوف ق ملسلا

 قلخلا ءوسو بضغلا ىلع لوبجم ناسنإلا نا ةدملا هذه كلذ زاوج ةمكحو

 ىلع ًافيفخت ضراعلا بهذيل ؛ مايأ ةثالث هيخأ رجه هل يفعف ؛ كلذ وحنو

 عجاري يناثلا ىفو « هبضغ نكسي لوألا مويلا ىفف « هب رارضإلل اعفدو « ناسنإلا

 رسف دقو « ةرخألا قزق اعطق ناك كلذ ىلع داز امو رذتعي ثلاثلا ىفو « هسقن

 نيرجاهتملا لاح نم بلاغلا وهو « هرخآ ىلإ «. . . نايقتلي» : هلوقب رجهلا ىنعم

 كلام و روهمجلا بهذ هيلإو « مالسلا درب هلرجهلا لاوز ىلع ةلالد هيفو

 عف نبأ نغ يقو ديز قيرط نم يناربطلا اور اج هل لدتساو « يعفاشلاو

 نباو ee لاق 4 هيلع ملسيف يتأي نأ هعوجرو قو ¢ فوقوم ثيدح ءانثأ يف (

 عوجرلا نم دب ال لب ؛ مالسلا در هيفكي الف « مالكلا كرت هيذؤي ناك نإ : مساقلا

 اج هباطخ ناك نإف روجهملا لاح ىلإ رظني : ليقو ؛ امهنيب ناك يذلا لاحلا ىلإ

 مامت نم ناك < رجهلا ةلع ليزيو ( هسقن هب بيطت ام « ءاقللا دنع مالسلا ىلع داز.
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 ̀ رباج ثيدح ۷۷ 0 ةلصلاو ربلا باب  ؟ ٠ عماجلا باتك 6

 قوف رجهلا زوجي هنأ ىلع اوعمج ا ربلا كيك نبا لاقف « ثلاثلا مويلا قوف امأو

 لصحة ةءرضم وأ « هنيد يف هل فلاخلا ىلع ًاصقن بلجت هتملاكم تناك نمل ثالث

 اک ليبي ربع يروق دايم وأ ا یادوم

 هني ء مالي ام يتأي نم رجه يف مالكلا مدقتو

 نيعباتلاو ةباحصلا :ناينعأ نم ةعامج نيف رجاهتلا

 ءاش نإ راذعأ د و 0 اوماقأ مهلاثمأ نم هرودص رکنتسی كئلوأ نم ةعامج

 . ةفلاخلا ةنظم دابعلاو « نيعتم ةمالسلا ىلع لمحل او « هلل

 ادن نقب یا میک ارتا نج بقي اإ يبهذلا لوق امأو

 يف لاق ام لالتخا انّيب دقف « ةرجهلا نم ةئامثالث سأر مهدحو : لاق - فلسلا

E SR Rdنسحي الة اهنا  

 . هرشن نسحي ال هركذ نسحي ال ام يط ذإ اهركذ

 فورعم لک» 1 ا هلل هللا لوس ر لاق : لاق هنع هللا يسوم

 . يراخبلا هجرخأ . «

 فورعم وا ذا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعول
) 

 ن ريل لاصا نم نأ عيشل نا اب ايلا

 . لامتحا هيفف الإو امج هبحاص رجأ « ةينلا هتنراق نإف ؛ ال مأ ظ
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 رذ يبأ ثيدح ةلصلاو ربلا باب - "0300 عماجلا باتك - ۸

 رابخإلاو ؛ ةبودنملاو ةبجاولا لمشيف « ىلاعت هلل قدصتملا هيطعي ام يه : ةقدصلاو
 ‹ باوثلا يف ةقدصلا مكح هل نأب رابخإ وهو « غيلبلا هيبشتلا باب نم ةقدص هنأب هنع

 لك نإ» : ثيدحلا يفو « هب لخبي الو « فورعملا نم ًاثيش لعافلا رقتحي ال هنأو

 ركنملا نع يهنلاو « ةقدص فورعملاب رمألاو « ةقدص ةريبكت لكو « ةقدص ةحيبست

 ‹««ةقدص رشلا نع كاسمإلاو ‹ ةقدض مك دحأ عضب يف» : لاقو .«ةقدص

 يذمرتلا جرخأ دقو « ماع « «فورعم لك» : ظفلو « ةحلاصلا لامعألا نم كلذ ريغو

 . كل ةقدص كيخأ هجو يف كمسبت» :ٌّرذ يبأ ثيدح نم ًاعوفرم  هنسحو

 ضرأ يف لجرلا كداشرإو . كل ةقدص ركنملا نع كيهنو فورعملاب كرمأو
 ‹ كل ةقدص قيرطلا نع مظعلاو كوشلاو رجحلا كتطامإو « كل ةقدص ةلالضلا

 . «هحيحص)» ىف نابح نبا هجرخأو , «ةقدص كيخأ ولد ىلإ كولد نم كغارفإو

 ام وهو , اهلصأ وه اميف رصحنت ال ةقدصلا نأ ىلإ ةراشإ ثيداحألا يفو

 رداق دحأ لك لب ؛راسيلا لهأب صتخت لف ؛ ًاعوطتم هلام نم ناسنإلا هجرخأ

 وأ ناسنإلا هلعفي ءيش لك نإف ؛ ةقشم ريغ نم لاوحألا رثكأ يف اهلعفي نأ ىلع

 ةقدص هب هل بتكي « ريخلا نم هلوقي

 نرقحت ال» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ٌرذ يبا نعو - 0

 : (قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ ولو « ًائيش فورعملا نم :

 نم نرقحت ال» : هي هللا لوو لاق لاق هنع هللا يضر َرذ يبأ نعو)

 ديب ناكسإب : («قلط هجوب كاخأ ىقلت نأ ولو « ائيش فورعملا

 . طسبنم لهس : دارملاو « قيلط



 ةريره يبأو رذ يبأ اثيدح 80١١و ۹ ةلصلاو ربلا باب - " عماجلا باتك ۔ ۸

 اهءام ٌرِثكأف ةقرم تخبط اذإ» : قلك هللا لوسر لاق : لاق ٌهْنَعَو 261

 .ملُْم امهجرخأ «كناريج دهاعتو

 دهاعتو اهءام ُرِثكأف ةقرم تخبط اذإ» : لل هللا لوسر لاق : لاق ُهْنَعَو)

 ةقالطب ولو « فورعملا لعف ىلع ثحلا امهيف : (ُملّْسُم امهجرخأ . «كناريج

 راجا قحب ةيصولا هيفو « هناوخإ نم هيقالي نم هجو يف ماستبالاو رشبلاو هجولا

 . هيلإ اهيدهت ةقرمب ولو « هدهاعتو

 ٠ - 8و هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو : '

 موب برك نم بز هن لا سن ءايندلا برك نم رک ماش نع سقت

 رتس ْنَمَو . ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسي رسعم ىلع رسي نمو « ةمايقلا

 يف دبعلا ناك ام دّبعلا َنْوَع يف هللاو  ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس امل

 ملم ةجرخأ . «(هيخأ نوع . ۰

 : (سفن نم : ع للا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ةبرك ُهْنَع هللا سفن « ايئدلا برك نم ةبرك ملم ْنَع) «جرف نما : دو

 ايندلا يف هّيلع هللا رَسَي؛ ءرسْعُم ىلع رسي نَمو .ةمايقلا موي برك نم
 رتس نمو) هريغ هجرخأ دقو « حراشلا لاق امك ملسم يف سيل اذه : (ةرخآلاو

 يف دْبعلا ناك ام دّبعلا نّوَع يف هللاو « ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس « ًاملسُم

 0 . (ملسم هجرخأ . (هيخأ نوع
 : لئاسم هيف ثيدحلا
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 ٠ نم هل هبلط يف ههاج لذب وأ« ةجاح نم هتبرك تناك نإ هلام نم.

 اهعفر يف يعسلاب اهجرف هل ملاظ ملظ نم هتبرك تناك نإو « هضرق وأ « هريغ
 ‹ هيدل ناك نإ ءاودلا ىلع هناعأ هباصأ ضرم ةبرك تناك نإو « اهفيفخت وأ « هنع

 لك ةلازإ لمشي e بركلا | جيرفت ةلمجلابو ؛ هعفني بط لغز

 ..هفيفحخت تاوأ ٠ دبعلاب لزني ام

 : ةيناثلا

 رسيب هللا نإف ؛ ا وا: اقرا« یک ههر اطار غلبأ

 هيض سو و ووو واج داو

 0 كلذ ريغو < ةحماسملا ةرخآلا یف هنم هؤافيتسا بجي قح

 ىلع سأب ال هنأ هنم ذخؤيو « هيلع رّسسُع رسعم ىلع رّسع نم نأ هنم ذخؤيو
 . .٠ هتبوقعو هضرع لحي ملظ هلطم نأل ؛ رسوم ىلع رسع نم

 تالزلا نم هراهظإ يغبني ال ام ىلع هنم علطا ء ًاملسم رتس نم : ةثلاثلا
 ايندلا ىف هرتسيف « ةرخآلاو ايندلا يف هرتس نم هركذ ا روجأم هنإف « تارثعلاو

 اا الع ا لطب ملء اأ نار انهي ریش مالطا ہک ر یا ل ا
 ثح دقو « كلذ ريغو هحئابق راهظإ مدعو « هبونذل ةرفغملاب ةرخآلا يف هرتسو
 امد : زعام قح يف لاقف «رتسلا ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 . (؟لاّره اي كئادرب هيلع ترتس

 ناك « ناطلسلا ىلإ هعفر ولف « بجاو ال بودنم رتسلا اذهو : ءاملعلا لاقو

4۹۸ 
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 ؛ مثآ هنأ هل نابأ الو « ًالازه ملي مل قلي هنأ هليلدو : تلق « هب مثأي الو هل ًازئاج

 ركذ هيلع مرح « علقأو بات 'هنأ ملع ناف ؛ هرتس هل يغبني ناك هنأ ىلع هضرح لب

 يف يدامتلاو داسفلاب فرعي ال نم قح يف وهو « هرتس هيلع بجوو هنم عقو ام
 ىلإ هرمأ عفري لب ؛ هيلع رتسلا بحتسي ال هنإف « كلذب فرع نم اّمأو « نايغطلا

 ىلع هيرغي هيلع .رتسلا نأل كلذو ؛ ةدسفم كلذ نم فخي مل اذإ « ةيالولا هل نم

 دعب اذهو « دانعلاو رشلا لهأ نم _ ئرجيو « دابعلا e هئرجيو « داسفلا

AT 
 ىلع ةردقلا عم اهنم عنملاو اهراكنإل ةردابملا بجاولاف « اهيف وهو هآر اذإ امأف

 . ناكمإلا عم هكرت لحي ال «ركنملا راكنإ باب نم هنأل ؛ هريخأت لحي الو « كلذ

 رتس وأ « كلذب ديز رابخإ هيلع بجي لهف ؛ ديز لام قرسي هآر اذإ امأو

 هنم متكلاب قراسلل انيعم ناك الإو « ديز رابخإ هيلع بجي هنأ رهاظلا ؟قراسلا

 . [؟ : ةدئاما] «ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو : لوقي ىلاعت هللاو « مثإلا ىلع

 هنإف « كلذ ريغو تاقدصلاو فاقوألا ىلع ءانمألاو ةاورلاو دوهشلا حرج امأو

 تاب اسوا ساير دما ةحيصن باب نم

 E يضر a لا ةمرحلا

 هنإف ؛ هيحخأ نوع يف ل ناك ام دبعلا نوع يف هللا نأب رابخإلا : ةعبارلا ٠ ظ

 هنوع ىلوتي هنأ ىلع لدي وهو « هاخأ ناعأ نم ةناعإ ل ىلاعت هنأ ىلع لاد

 مل ام هللا نوع نم لانيف « هسفن جئاوح يفو « اهيف ىعسي يتلا دبعلا ةجاح يف -

Eادإ نخل تءروما لك يف هديعل نعل وه ىلاعت ناك إو  
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 دوعسم نبأ ثيدح ۔ ۱ ةلصلاو ربلا باب ۔ ۲ عماجلا باتك 1

 لغتشي نأ دبعلل ىغبني هنأ هنم ذخؤيف « هللا ةناعإ تداز « هيخأ نوع ىف ناك

 ةناعإلا لامك هللا نم لانيل ؛ هسفن ةجاح ىلع اهمدقيف ؛ هيخأ جئاوح ءاضقب
 . هتاجاح ىف

 نم دبعلا يزاجي ىلاعت هنأ ىلع تلد ثيدحلا يف ةروكذملا لمجلا هذهو

 ‹ نيعأ « ناعأ نمو « هيلع رسي ءرسي نمو « هيلع رتس « رتس نمف « هلعف سنج

 رسعملا ىلع رسيملا قح يف نيرادلا يف ءازجلا لعج همركو هلضفب ىلاعت هنإ مث
 مئاظعل هنأك ؛ ةمايقلا موي يف هب ىزاجي ةبركلا جيرفت لعجو « ملسملل رتاسلاو

 ج يفاهع جوفي نأ لمتحيو « ةبركلا جيرفت ءازج َلَجَو رع رخأ ةمايقلا موي
 مها وع ام رکو ثيدحلا يف يوط.هنكلا : ًاضيأ

 ) : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوُعْسَم نبا نعو > 1١

 . ملسُم هجر جا: «هلعاف رجا ثم ُهَلف ريخ ىلع ّلَد

 ىلع لد ْنَم» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوُعْسَم نبا نعو)

 ىلع ةلالدلا نأ ىلع ثيدحلا لد : (ٌملْسُم ُهَجّرَخَأ . «هلعاف رْجَأ ٌلْثَم ُهَلَف ريخ
 ةنس نس نم» : ثيدح لثم وهو « ريخلا لعاف رجأك هيلع لادلا اهب رجؤي ريخلا

 نوكت ةلالدلاو « «اهب لمع نم رجأو اهرجأ هل ناك < مالسإلا يف ةنسح

 نم هبلطي هنأ ىلع ريخلا سمتلم داشرإ ىلعو « ريخلا لعفب ريغلا ىلع ةراشإلاب .

 ةلالدلا لمشي «ريخ» : ظفلو « ةعفانلا مولعلا فيلأتو « ريكذتلاو ظعولاو ءنالف

 حضوأو « هيناعم لعبا ام يوبنلا مالكلا رد هّللف « ةرخآلاو ايندلا ريخ ىلع

 ! e ايندلا ريخ ىلع هتلالدو « هينابم



 رمع نبأ ثيدح _ ۲ ةلصلاو ربلا باب ۲ عماجلا باتك - ۸

 ةكذاعتنما نما لاق ل يبنلا نع اَمُهنع هلل يضر رمع نبا نعو

 نإف ؛ هوئفاكف افر مكيلإ ىتأ رمو « هوطعأف هللاب مكلأس ْنَمو  هوذيعأف هللاب

 ا . يقهيبلا فرحا »هل اوعداف اودجت مل

 للاب مكذاعتسا نَم» : لاق ويب يبنلا نع اًمهنع هللا يضر َرمُع نبا نعو)

 مل نإف ؛ ُهوُتفاكف افورُعم دا تود ا اا ویا

 يف نابح نباو دواد وبأ هجرخأ دقو : (يقُهْيبلا ةجرخأ . «هل اوعداف اودجت

 مكيلإ ىتأ نمو < هوريجأف هللاب راجتسا نمو» : ةدايز هيفو ؛ مكاحلاو ( هحيحص)

  «هوقتأفاك دق مكنأ اوملعت ىّتح « هل اوعداف اودجت مل نإف ؛ هوئفاكف ًافورعم

 ؛ تركش دق نأ اوملعت ىّتح « هل اوعداف هتأفاكم نع متزجع نإف» : ةياور يفو

 نسم» :- بيرغ نسح : لاقو  يذمرتلا جرخأو « «نيركاشلا بحي هللا إف

 دقف ‹ ىنثأ نم نإف ؛ نثيلف ‹ دجي مل نإف ؛ اهب زجيلف . دجوف ةيطع يطعأ

 . «روز يّبوث سبالك وهف ‹ لطابب ىلحت نمو رفك دقف « متك نمو ءركش

 بجاو ريغ هنم بلط رمأ يأ نم هللاب ذاعتسا نم هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو

 هاب هلام نم ءاطعإ بحي هناوو لطف نأ هتم بلظ ام ك عيو داعي هتاف هيلع

 : اعيش هللاب نيقولخلا نم لاس نمف« ةن الإ هان لاسم ال هنأ دزو دق ناك ناو

 هلاجر دنسب - يناربطلا جرخأ دقو « هئاطعإ نع ًايهنم نوكي نأ الإ هؤاطعإ بجو
 ىصوم يبأ ثيدح نم - هيف مالك ىلع ةقث وهو « هخخيش الإ  ؟حيحصلا» لاجر
 نم نوعلم» : لوقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ : يرعشألا

 لأسي مل ام ‹ هلئاس عنم مث « هللا هجوب لئس نم نوعلمو « هللا هجوب لأس

 هدأ



 رمع نبا ثيدح ۔ ۱۳۸۲ ٠ ةلصلاو ربلا باب ۲ ٠ عماجلا باتك -۸

 ملام لمتحيو « قيلي ال ًاحيبق ًارمأ : يأ ؛ ميجا نوكسو ءاهلا مضب ؛ (ارجُه
 ىلع ثيدحلا اذه اولمح ءاملعلا نكلو « حبقي مالكب : يأ ؛ ًاحيبق ًالاؤس لأسي
 هللاب هلاؤس عم هعنم نأ انه هركذ نوكيو ‹ رطضملا هب داري هنأ لمتحيو « ةهاركلا

 . لوؤسملا رجضأ ىّبح « ةلأسملا يف حلأ اذإ ام ىلع لئاسلا نعل لمحيو « عظفأو حبقأ

 هئفاكي هنإف ؛ دجي مل اذإ الإ « نسحملل ةأفاكملا بوجو ىلع ثيدحلا لدو

 . ثيدحلا رهاظ وهو « هب بطت ملوأ« هسفن تباط دق هنأ ملع نإ هأزجأو « ءاعدلاب
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 عرولاو دهزلا باب ۴

 يفو ؛ هنع ةبغرلا ةلق تلق تعش ناو « ءيشلا يف ةبغرل ةلق وه : دهزلا
 ايندلا ةحار كرت : ليقو « اهنع ضارعإلاو ايندلا ضغب : ةقيقحلا لهأ حالطصا
 ‹ كلمت ام لذب : ليقو « كدي هنم.تلخ ام كبلق ولخي نأ : ليقو « 2 ةحارل

 :ةلاق“؛ موغا حفلا نيغتؤ ؛مودعم ىلع فشألا كرت لايقو « كردت ام رثؤت الو
 رو م

 .. «هتافيرعت» يف يوانما

 ايندلا يف ةداهزلا» : ا ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا جرخأو

 اب نوكت نأ ايندلا يف ةداهزلا نكلو « لاملا ةعاضإ الو « لالحلا مرحتب تسيل
 تنأ اذإ ةبيصملا باوث يف نوكت نأو ‹ كيدي يف امب كنم قث دوأ هللا دي يف

 يوبنلا ريسفتلا اذهف ؛ یهتنا : «كل تيقب اهنأ ول اهيف كنم بغرأ اهب تبصأ

 |  .ريسفت لك ىلع مدقي

 يفنو كبيري ام كرت : ليقو « مرحم يف .عوقولا فوخ تاهبشلا بنجن : عرولاو
 ىف رظنلا : ليقو ؛ قشألا ىلع سفنلا لمحو قث وألاب ذحنألا : ليقو ؛كبيغي ام

 ۰. تارطخلا ةبقارمو « تاهبشُلا بنجت : ليقو « 55 هب ام كرتو « سابللاو معطل

 هللا لوُسر تعمس : لاق اًمهنع هللا يضر ريشب نب نامْعُنلا نع 87

 ىلإ هيعبصإب نامعا ىوُهَأو - : لوق مَلسو هلآ ىلعو هيلع یلاعت هللا ىّلص

 نم ٌريثك نُهملعي ال تاهبتشُم امُهيبو نب مارحلاو نب لالحلا نإ هينذأ
 يف عقو ْنمو , هضْرعو هنيدل ًاربتسا دقف تاهبُشلا ىقتا نمف« ساتلا

 الأ هيف عقي نأ كلشوي ىمحلا لوح ىَعَري يعاّرلاك ؛ مارحلا يف عقو تاهبشلا ظ

 هوا



 ريشب نب نامعنلا ثيدح ١ ١87 عرولاو دهزلا باب "  عماجلا باتک 4

 ةَفضُم دسجلا يف نإو الأ « ةمراحم هلا ىمح نإو الأ « ىمح كلم لكل ناو ظ

 يهو الأ ء هلك دسجلا دَّسَف تدسف اذإو ؛ الا
 ظ ظ . هيلع ّقْفَتُم . «ُبلقلا

 هللا یلص هللا لور تعمس : لاق امنع هلا يضر ريشب نب ناما نع)
 نإ» - هينذأ ىلإ هيعبصإب نامعُتلا ىوُهأو - : لوقي ٌمّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ميملا مضب ؛ «تاهجشم» : ىوريو : (تاهبتشم امهتيبو نيب مارحلاو « نّيب لالحلا
 ٌريثك نهملعي ال) ةدحوملا فيفختو « ًاضيأ اهمضب ؛ تاهبشمو < ةدحوملا ديدشتو

 : يأ ؛ ةءاربلا نم ةزمهلاب : (ًاربتسا دقف تاهّبشلا ىقّتا نمف « سائلا نم
 « هضرعو هنيدل) سانلا مذ نم هضرع ناصو « يعرشلا مذلا نم ةءاربلا هل لصح

 هفذح امنإو « هيف عقي نأ كشوي : يأ : (مارحلا يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو

 نم تناكل مارحلا ىف اعوقو تاهبشلا يف عوقولا ناك ول ذإ ؛ هيلع هدعب ام ةلالدل

 هلوقب هيبشتلا هل لدي امكو « هسأرب ًامسق اهلعج دقو « نّيبلا مارحلا مسق

 « ىمح كلم لكل نإو الأ « هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعُري يعاّرلاك)

 حلص تحلص اذإ ةغضُم دسجلا يف نإو الأ ةمراحم هللا ىّمح ناو الأ

 . (هيلع قفتم . «بلقلا يهو الأ ؛ هلك دسجلا دَّسف تدسف اذإو هلك دسجلا

 رودت ىتلا ثيداحألا نم هنأو « ثيدحلا اذه نأش مظع ىلع ةمئألا 96

 ىلعو هيلع هنارود نإف ؛ مالسإلا ثلث وه : ةعامج لاق « مالسإلا دعاوق اهيلع

 ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم» : ثيدح ىلعو « «تاينلاب لامعألا» : ثيدح

 ال» : ثيدح اهعبارو , هذه : ةعبرأ ىلع رودي هنإ : دواد وبأ لاقو . «هينعي ال
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 ريشب نب نامعنلا ثيدح عرولاو دهزلا باب“ | عماجلا باتك ۔ ۸

 دهزا» : ثيدح : ليقو ‹ «هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح . مك دحأ نمۇي

 . «سانلا كبحي سانلا يديأ يف اميف دهزاو « هللا كبحي ايندلا يف

 لالح هنأب مالعإلاب امإ هلوسرو هللا هنّيب دق : يأ ؛ «نّيب لالحلا» : هلوق

 امم اولكف# : ىلاعت هلوقو « ةيآلا [45 : ةدئاملا] 4رحبلا ديص م لحأ# : وحن

 لصألاف همرحي ملو « ىلاعت هنع تكس وأ « [59 : لافنألا] «ابيط الالح متمنغ

 هللا نتما لالح هنأب ملسو هلآو هيلع هللا یلص هلوسر هنع ربخأ ام وأ« هلح

 هباتك يف انل هللا هنيب : يأ ؛ (نّيب مارحلاو» : هلوقو . هلح مزال هنإف ؛ هب هلوسرو

 : ةدئامل] «ةتيملا مكيلع تمرح وحن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع

 . [19 : ءاسنلا] *لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتال : وحن هنع يهنلاب وأ « [؟

 امك « عفنلا هوجو يف هب عافتنالا لحب مالعإ نيب هنأب لالحلا نع رابخإلاو .

 . هبانتجاب مالعإ نيب مارحلا نأب رابخإلا نأ
 مل يتلا اهب دارملا < «سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم امهنيبو» : هلوقو

 نم ريثكلا دنع ةمرحلاو لحلا نيب ةددرتم تراصف « اهتمرح الو اهلح فرعي
 نم ءيش هيف دجوي مل امف« صنب ءاملعلا الإ اهفرعي الف ؛ لاهجلا مهو « سانلا

 ؛ كلذ وحن وأ « ياحصتسا وأ « سايقب امهيأب هوقحلأو ءاملعلا هيف دهتجا كلذ

 دقف « تاهبشلا ىقتا نمف» : تحت لخديو « هكرت عرولاف هليلد يفخ نإف

 ليلد ملاعلل هيف رهظي مل اذإف ؛ «هضرعو هنيدل» - ةءاربلاب ذخأ : يأ ..«اريكسا

 تبغي ال نمف « عرشلا دورو لبق ءايشألا مكح يف لخدي هنإف ؛ هلح الو « هيرحت
 - هنأ ضرفلاو « ةيعرش ماكحألا نأل ءيشب اهيف مكح ال : لوقي  ًامكح لقعلل



 ريشب نب نامعنلا ثيدح _ ۳ عرولاو دهزلا باب ۔ ۳ عماجلا باتك ۔۸

 ا ا ااا نات یک الو یف یک ای فرعي

 . فقولاو ةحابإلاو ميرحتلا : لاوقأ ةثالث كلذ يف ْ

 مارحلاب هبتشا ام وأ ‹ هميرحت هبتشا ام ىه له تاهبتشملا ىف فلتخا امنإو

 ةبقع ثيدح يف درو ام كلذ اولثمو « ريخألا نوققحلا حجر ؟هميرحت حنش الق يذلا ٠

 « هتجوز تعضرأو « هتعضرأ اهنأب ءادوس َةَمَأ هتربخأ يذلا يباحصلا ثراحلا نبا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقف ؟كلذ نع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لأسف

 ةعاضرلا نم تحخألا ميرحت حص دقف ؛ «!؟ليق دقو « فيك» ماسر ىو

 يتلا ةرمتلا هلثمو ؛ مولعملا مارحلا اذهب هتجوز هيلع تسبتلا دقو « اعطق اعرش

 نم اهنأ فاخأ ينأ الول» : لاقف قيرطلا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص اهدجو

 اا اا ميرحت حص دقف ؛ «اهتلكأل ةقدصلا نم وأ « ةاكزلا

 . مولعملا م ارحلاب كاكا

 هنأ ىلع ةلاد 5000 ؟ال مأ انيلع هللا همرح له سبتلا ا

 نيملسملا يف آمثإ سانلا مظعأ نم نإ» : صاقو يبأ نب دعس ثيدح اهنم ؛ لالح

 لبق ناك هنأ ديفي هنإف ؛ «هتلأسم لجأ نم مّرحف مرحي مل ءيش نع لأس نم

 ام» : ثيدح اهنمو« هتلأسم لجأ نم مرحف هنع لأس هيلع هبتشا الو « ًالالح هلاؤس

 دمج او وو سجس سي بسبع

 ‹« لالح وهف « هيرحت تبثي الو« ابیط ناك ام لكف ؛ [ :٠١۷ فارعألا] (تابيطلا مھل

 ىلص هللا لوسر ناسل ىلع هلا هلحأ ام وه بيطلاب دارملاو ؛ هيرحت انيلع هبتشا نإو

 هتدع إو < همرح ام ثيبخلاو « هنع تكس وأ « ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا



Aريشب نب ل نامعنلا ثيدح 5 عںولاو دهزلا باب” ١ عماجلا 0  

 . ةيلهاجلا يف برعلا ناسل يف نيبيطألا دحأ هنإف ؛ ؛رمخلاك « ًابيط نر

 نإ دارنا ندا ر طلا بسا لاا ةزة اة نبأ ل
 بحاص هركذ « عضوملا اذه ريغ يف اهانركذ لئالدب ؛ ل لالحلا زيح يف اندنع هباشتملا

 ¢ ميهاربإ نب دمحم ديسلا هنع هلقن ؛ ةقدصلا يف بيغرتلا يف ذ «ديهمتلا ديضنتا»

 . «نيبملا لوقلا» ةامسملا انتلاسر يف نيبلا لالحلا 0 نم هنأ انققح دقو

 : لاوحأ ةثالث ىلع وهو « هبانتجا ىلوألاف هيف تككش ام : يباطخلا لاقو

 ا مزلتسي ام بانتجا : بجاولاف ؛ هوركمو « بحتسمو « بجاو
 ةصخرلا بانتجا : هوركملاو « مارحلا هلام ىلع بلغ نم ةلماعم بانتجا

 | .ها مريح

 مارحلا بلغألا يف ناك اذإ هنإف ؛ بودنملا يف عزاني دقو : يرشلا» يف لاق

 ةلماعم يف ةيوداهلا هيلع ىنب يذلا وهو « بانتجالا بجاو نوكي نأ ىلوأف

 57 مرحتلا هيف ّنظي مارحلا هيلع بلغ يذلا نأل ؛ هميرحت ٌنظي مل اميف ملاظلا

 . «راهنلا ءوض يشاوح» يف اذه انحضوأ دقو

 ةنيب فا ام كرا وهو« نيقيدصلا عرو : : ًاماسقأ عرولا يلازغلا مسقو

 ىلإ رجي نأ فاخي نكلو هيف ةهبش ال ام وهو , نيقتملا CK هلجب ىلع ةحبصاو
 كلذل نوكي نأ طرشب لامتحا هيلإ قرطتي ام كرت وهو « نيحلاصلا عروو « مارحلا
 هل بوب . دق ا عرو : تلق . نيسوسوملا عرو وهف الإو ‹ عقوم لامتحالا

 لكأ نم عنتمي نمك ؛ تاهبشلا يف ساوسولا ري مل نم باب : لاقف يراخبلا
 ̀ نم هيلإ es نمكو « ناسنإ:نم تلفنا نوكي نأ ةيشخ ديصلا



 ريشب نب نامعنلا ثيدح ١ ١87 عرولاو دهزلا باب۳ عماجلا باتک ۸

 ) ميرحتلا كلذ ىلع لدت ةمالع الو « لالح مأ مارح هلامأ يردي ال لوهجم

 ايوق هتحابإ ليلد نوكيو هفعض ىلع قفتم هيف درو ربل ءيش لوانت كرت نمكو

 . ةيافك اذه يفو « عستم ثيدحلا يف مالكلاو « دعبتسم وأ « عنتم هليوأتو

 ؛ مهريغو برعلا كولم هيلع تناك امع رابخإ ٠ «ىمح كلم لكل نإ» : هلوقو

 عقوأ هلخد نمف « هلوخد نع مهعنميو سانلا نم هيمحي ىمح دحاو لكل ناك هنإف

 ركذو ؛ هيف عوقولا نم ًافوخ هبرقي مل ةبوقعلا نم هسفن ةاجن دارأ نمو « ةبوقعلا هب

 . دابعلا ىلع همّرح يذلا ىلاعت هاّمح نأ مهملعأ مث « نيبطاخملل لثملا برضك اذه

 لوح ماح دقف « اهيف عفو نم : يأ «خلإ تاهبشلا يف عفو نمو)» . هلوقو

 ء مارحلا عئارذ نع دعبلا ىلإ داشرإ هيفو « هيف عقي نأ عرسيو برقيف مارحلا ىمح

 طاتحا نمف « هيف عوقولا اهيف عوقولا نم فاخي هنإف ؛ ةمرحم ريغ تناك نإو

 . يصاعملا يف لخدي الئل تاهبشلا برقي ال هسفنل

 يهو « ةغضم دسجلا يف نأب ًادكؤم ًاهبنم ملسو هلآو هيلع هللا ئلص ربخأ مث

 اهرغص عم اهنأو « اهرغصل مفلا يف غضمت اهنأل كلذب تيّمس « محللا نم ةعطقلا

 . دسف تدسف نإو ‹ حلص تحلص نإف ؛ هداسفو دسجلا حالص رادم اهيلع

 ةكردم مئاهبلل ةدوجوم ىه ْذِإ ؛ ةغضملا بلقلاب داري ال هنأ يلازغلا مالك يفو

  ينامسجلا بلقلا اذهب اهل ةيناحور ةينابر ةفيطل بلقلاب دارملا لب ؛ رصبلا ةساحب

 «ناسنإلا نم ةفراعلا ةكردملا ىهو «ناسنإلا ةقيقح ىه ةفيطللا كلتو « قلعت

 ) ىنامسمجلا بلقلا عم ةقالع ةفيطللا هذهلو ٤ بلاطملاو بقاعملاو بطاخلا وهو

 ةنطابلا ساوحلا كلذكو « بلقلل ةرخسم دانجأ ءاضعألاو ساوحلا عيمج نأ ركذو

0٩۸ 



 ةريره ىبأ ثيدح 15 عرولاو دهزلا باب *  عماجلا باتك -
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 دج ء بلا 6

 ةلوبجم تقلخ دقو « اهل دّدرملاو اهيف فرصتملا وهو  ناوعألاو مدخلا مكح يف
 حاتفنالاب نيعلا رمأ اذإف ؛ ًادرمت هيلع الو « ًافالخ هل عيطتست ال بلقلا ةعاط ىلع

 هب مزجو مالكلاب ناسللا رمأ اذإو . تكرحت ةكرحلاب لجرلا رمأ اذإو . تحتفنا

 هجو نم - هبشي بلقلل ساوحلاو ءاضعألا ريخستو . ءاضعألا رئاس اذكو « ملكت
 . ًافالخ هل نوعيطتسي ال هتعاط ىلع اولبج مهنإف ؛ ىلاعت هلل ةكئالملا ريخست -

 عيطت نافجألاو « برلل اهتعاطب ةملاع ةكئالملا نأ وهو ‹ ءيش يف ناقرتفي اغنإو

 دونجا ىلإ بلقلا رقتفا افإو « ريخستلا ليبس ىلع قابطنالاو حاتفنالاب بلقلا
 ؛ هئاقل ىلإ لزانملا عطقو ىلاعت هللا ىلإ هرفسل دازلاو بكرملا ىلإ هراقتفا ثيح نم

 الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو# : ىلاعت هللا لاق « بولقلا تقلخ هلجألف

 يتلا بابسألا امنإو « ملعلا هدازو ندبلا هبكرم امنإو « [56 : تايراذلا] نو دبعيل

 ىنعملا اذه يف لاطأ مث . حلاصلا لمعلا وه هنم دوزتلا نم هنكقو دازلا ىلإ هلصوت

 هنأو « يوبنلا مالكلا رادقم ملعيل همالك ىلإ انرشأ امنإو « ةفيطل ةدلجم لمتحي ام

 نم تسيلف « غامدلا هلحم وأ « لقعلا لحم هنوك اّمأو . فزنت ال هتارطق رحب

 . اهيف فالخلا ركذو اهركذب لغتشي ىتح « راثآلا ملع لئاسم

 سعت» : لي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةرْبره يبأ نعو 4

 . «ضري مل طْعُي مل نإو « يضر يطغأ نإ ٠ ةفيطقلاو مهردلاور رانيدلا دبع

 ظ ظ . يراخبلا هجرخأ

 ىف :(سعن» : ال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : تلق تيكح اذإو « عنمك سعت : تلق تبطاخ اذإو « عنمو عمسك : «سوماقلا»

۹۹ 



 ` رمع نبا ثيدح 1١86 | عرولاو دهزلا باب ٠ عماجلا باتك - 8

 رانيدلا دبع) طاطحنالاو دعبلاو رشلاو طوقسلاو راثعلاو كالهلا وهو « حرفك سعت
 مل طعي مل نإو ء. يضر يطعأ نإ) لمخ هل يذلا بوثلا : (ةفيطقلاو مهردلاو

 اهبلطب ايندلا هتدبعتسا نم مهردلاو رانيدلا دبعب دارأ : (يراخبلا هجرخأ . «ضري

 . اهبلاطمو اهتاوهش يف سمغنيو اهلانيل كلالا فرصت هيف فرصتت « اهل دبعلاك راصو

 رمأ يأ ىف ايندلا هتدبعتسا نم لكف الإو ؛ لاثم درجم ةفيطقلاو رانيدلا ركذو

 مدع وأ 7 ام لينب ًاقلعتم هطخسو هاضر لعجو « ىلاعت هللا رمأ امع هتلغشو

 هدبعتسي نم مهنمو « تارامإلا بح هدبعتسي نم سانلا نمف « هدبع وهف « هلين

 لك ايندلا نم مومذملا نأ ملعاو . نايطألا بح هدبعتسي نم مهنمو « روصلا بح

 هنيعي ام ال « هتدابعو هتعاط بجاو نع هلغشيو « ىلاعت هللا نع دبعلا دعبي ام

 . هليصحت هيلع بجيو هبلط نيعتي دقو « مومذم ريغ هنإف ؛ ةح اصلا لامعألا ىلع

 مل طعي مل نإو» : اهماطح نم هلان امب هللا نع : يأ ؛ «يضر» : هلوقو

 سعت يذلا اذهف اطا اف ‹ هسفن نع الو , ىلاعت هنع : يأ ؛ «ضري

 هلوق ريظن ثيدحلاو « همدعو ايندلا لين ىلع هطخسو هالوم ىلع هاضر رادأ هنأل

 ناوي هن قاما ريخ ةباصأ ةف فرح ىلع لا يعي نم نيالا نموا: ىلا
 . :١١[ جحلا] «ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ

 0 ل هللا لوسر د : لاق اًمُهنع هللا يضر رّمُع نبا نعو 6

 يضر رمع نبا ناكو ؛ «ليبس رباع وأ , بيرغ كنأك ايندلا يف نكد : لاقف

 رظتنت الف تحبْصُأ اذإو « حابّصلا رظتنت الف تيسْمأ اذإ : لوقي امهنع هللا

 . يراخُبلا هجرخأ . كتومل كتاّيح ْنمو كمقّسل كتحص نم دو ماسلا

01 ° 



 رمع نبا ثيدح _ 6 عرولاو دهزلا باب  ؟ عماجلا باتک - ۸

 : (يبكنمب قي هللا لوسر ذخأ : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 : لاقف) دضعلاو فتكلا عمجم  فاكلا رسكب وهو « ةينثتلاو دارفإلاب ىوري ظ
 هللا يضر رمع نبا ناکو ا كنتأك ايندلا يف ڻک»

 2٠ ءاسملا رظتنت الف تحبصأ اذإو ٠ حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ : لوقي اًمهنع

 . (يراخبلا هجرخأ . كتومل كتايح نمو كمقسل كتحص نم ذخو

 ف طم كلن اچ یا وكم الود ا کم ای
 . برخي ءانب الو ‹ تومي دلو ال ؛ حيسي ؛ حيسملا دعس : حيسملا يف ليق امك

 لب ا ا فطع باب نم « «ليبس رباع» فطعو

 . داشرإلل رمألاو « ةحابإلا وأ ؛ رييختلل

 بيرغلا نأل ؛ ا اع اغ وه نع ا ا ةن رّدق : ىنعملاو

 كنأك ايندلا يف نك لب : ىنعملاو . بارضإلل (وأ» نأ لمتحيو ؛ نطوتسي دق

 عطق همهف ؛ ليبسلا رباع فالخب ادلب نطوتسي دق بيرغلا نأل ليبس رباع
 . [؛؟ : مجنلا] (ىهتنملا كبر ىلإ نأو هللا ىلإ انه دصقملاو « هدصقم ىلإ ةفاسملا

 شحوتسم وه لب ؛ سائلا ىلإ طاسبنالا ليلق بيرغلا ناك امل : لاطب نبا لاق
 DE رو ل
 هعنمي اب ثبشتم ريغ : « لاقثألا نم هفيفختو هتوقب الإ هرفس يف ذفني ال ليبسلا
 ا ىو مفعل نم رغبت امو دان هتلحارو هداز هعم  هرفس عطق نع

 جاتحي ال امكف « فافكلاو اهنم ةغلبلا ذخأو ايندلا يف دهزلا راثيإ ىلإ ةراشإ

 ىلإ ايندلا يف جاتحي ال نمؤملا كلذكف « هرفس ةياغ ىلإ هغلبي ام رثكأ ىلإ رفاسملا ٠

 ف



 رمع نبا ثيدح 15 عرولاو دهزلا باب ۳ عماجلا باتك ۔ ۸

 نبا مالك : ءاملعلا ضعب لاق « خلإ رمع نبا ناكو : هلوقو « لحما هغلبي ام رثكأ

 اذإ لقاعلا نأل لجألا ريصقت ةياهنل نمضتم وهو ‹ عوفرملا ثيدحلا نم عرفتم رمع

 لب ؛ ءاسملا رظتني ال نأ هل يغبني حبصأ اذإو « حابصلا رظتني ال نأ هل يغبني ىسمأ

 نم ناسنإلل دب ال هنأب رابخإلا همالك ىفو « كلذ لبق هكردي هلجأ نأ نظي

 ال هنإف ؛ هعفت هيلع دوعي اميف هتاعاس قفنيو هتحص مايأ منغيف ؛ ضرملاو ةحصلا

 هل بتك ضرم اذإ هنألو « ةعاطلا لعف نيبو هنيب لوحي ضرم هب لزني ىتم يردي

 . تاعاطلا نم هظح هضرمل هتحص نم ذخأ دقف ؛ احيحص لمعي ناك ام

  طاشنلاو ةحصلاو ةايحلا مايأ نم ذدح : يأ ؛ «كتومل كتايح نم» : هلوقو

 ؛ اعبس لامعألاب اورداب» : ثيدح ريظن وهو « توملا دعب كعفني ام يدقتب كتوم

 . ادنفم ًامره وأ , ًادسفم ًاضرم وأ « ًايغطم ىنغ وأ « ًايسنم ًارقف الإ نورظتنت ام

 . «رمأو ىهدأ ةعاسلاو ةعاسلا وأ ء رظتنم رش هنإف لاج دلا وأ « ًازهجم ًاتوم وأ
 . ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ

 نَم» : قلك هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو 5

 . ناّبح نبا هحّحصو « دواد وبأ ُهَجَرْخَأ . «مُهنم وهف موب هش

 هبشت نم» : ب هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو)

 هيف ثيدحلا : (نابح نبا هححصو « دواد وبأ هجرخأ . «مهنم وهف موقب

 ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج دنع دهاوش هلو « فعض

 نبا ثيدح نم ًاعوفرم ىلعي وبأ هجرخأ ام هدهاوش نمو « فعضلا نع هجرخت

 هبشت نم نأ ىلع لاد ثيدحلاو ‹ «مهنم ناك موق لمع يضر نم» : دوعسم

o۱۲ 



 سابع نبا ثيدح - ۷ عرولاو دهزلا باب“ 2 . عماجلا باتك ۸

 نم هب نوصتخي ام ءيش يأ يف ةعدتبملاب وأ ءرافكلاب وأ « مهنم ناك قاسفلاب

 نوكي نأ دقتعاو يز يف رافكلاب هبشت اذإف : اولاق ؛ ةئيه وأ« بوكرم وأ « سوبلم

 رفكي : لاق نم مهنم ؛ ءاهقفلا نيب فالخ هيفف « دقتعي مل نإف ؛ رفك هلثم كلذب

 ' . بدؤي نكلو رفكي ال : لاق نم مهنمو ثيدحلا رهاظ وهو

 ل يبّنلا فلخ تنك : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ۷

 اذإو « كّهاَجُت ُهلجَت هللا ظفحا , كظفحَي هللا ظفحا ! مالغ اي» : لاقف ءأموي

 نسح : لاقو « يذمرتلا هاور . «هللاب نعتساف تْنَعَتْسا اذإو « هللا لأساف تلأس

 اموي يلب يبنلا فلخ تنك :لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 هلثم : (هدجت هللا ظفحا) رمألا باوج : (كظفحي هللا ظفحا ! مالغ اي» : لاقف

 اذإو) كهجو ءاقلت ؛ نيثلثم كهاجتو كهاجو : «سوماقلا» يف : (كهاجت)

 اذإو) امهرومأ هديب نإف : (هللا لأساف) نيرادلا جئاوح نم ةجاح : (تلأس

 :هماقهو : (حيحص نسح : لاقو ‹ يذمرتلا هاور . «هللاب نعتساف تنعتسا

 دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو»

 دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو « كل هللا هبتك

 نبا نع دمحأ هجرخأو , «فحصلا تيوطو مالقألا تفج ؛ كيلع هللا هبتك

 اي وأ « مالغ اي» : لاقف لج يبنلا فيدر تنك : ظفلب - نسح دانسإب سابع

 هللا ظفحا» : لاق « ىلب : تلقف «؟نهب هللا كعفني تاملك كملعأ الأ ! ميلغ

 يف كفرعي ءاخرلا يف هللا ىلإ فّرعت . كمامأ هدجت هللا ظفحا , كظفحي
 يب
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 سابع نبا ثيدح 17 عرولاو دهزلا باب  ؟ عماجلا باتك ۸

 اب ملقلا فج دق ؛ هللاب نعتساف تنعتسا اذإو « هللا لأساف تلأس اذإو  ةدشلا
 : ىلاعت هللا هضقي مل ءيشب كوعفني نأ اودارأ اعيمج قلخلا نأ ولف , نئاك وه
 اور دقي مل « كيلع هللا هبتكي مل ءيشب كورضي نأ اودارأ نإو ‹ هيلع اوردقي مل

 ربصلا عم رصنلا نأو « ًاريثك ًاريخ هركت ام ىلع ربصلا يف نأ ملعاو « هيلع
 ليلج ثيدح وهو « رخأ ظافلأ هلو « «ًارسي رسعلا عم نأو بركلا عم جرفلا نأو
 . ةليلج اياصو ىلع لمتشا هنإف ؛ درفم فينصتب ةلبانحلا ءاملع ضعب هدرفأ

 ظفحو « هيهاونو هرماوأو هدوهعو هدودح : يأ ؛ «هللا ظفحا» : هلوق نم دارملاو

 هدودح دنعو « بانتجالاب هيهاون دنعو « لاثتمالاب هرماوأ دنع فوقولا وه كلذ

 ردسي بما يبا يدي كلا الو ءاهزواجتي ال نأ

 2. اهلك تايهنملا كرتو اهلك تابجاولا

 نو دعوت ام اذه# : لاقو « 1١7[ : ةبوتلا] 4هللا دودحل نوظفاحلاو# : ىلاعت لاقو
 شقو « هللا رماوأل ظفاحلاب ظيفحلا ءاملعلا رسف ؛ [م1 :ق] 4ظيفح باوأ لكل
 :ركذ ام لك هيف لخدي هللا ظفحب قلي هرمأف ؛ اهنم عجري ىّتح « هبونذل ظفاحلاب
 ظ 0. ةعساو اهليصافتو

 ؛  نراقتم ىنعملاو - «كظفحي» : رخآلا ظفللا يفو 2 «كمامأ هدجت» : هلوقو

 اوفوأو# : باب نم ًاقافو ءازج « نيرادلا رورش نم كل ظفحلاب كمامأ هدجت : يأ
 نعو بونذلا نايشغ نع هايند يف هظفحي ؛ [؛١ :ةرقبلا] 4مك دهعب فوأ يدهعب
 امهوبأ ناكو# : ىلاعت لاق امك « هدعب نم هتيرذ ظفحيو بوهرم رمأ لك
 . [۸۲ : فهكلا] «ًاحاص



 سابع نبأ ثيدح ۔_ ۷ عرولاو دهزلا باب" عماجلا باتك ۔ ۸

 هب تاجاحلا لازنإو لاؤسلاب لَجَوزع هللا دارفإب رمأ « «هللا لأس اف» : هلوقو

 نأ بحي هللا نإف ؛ هلضف نم هللا اولس» : ًاعوفرم يذمرتلا جرخأو « هدحو

 1 «هيلع بضغي هللا لات هل نم» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم هيفو« «لأسي

 مكدحأ لاسي : :رخآ ثيدح يفو < «ءاعدلا يف نيحلملا بحي هللا نإ» : هيفو

 0 «عطقنا اذإ هلعن عسش هلأسي ىتح « اهلك هتجاح هبر

 ةباحصلا نم ةعامج ملسو هلآ ىنلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا عياب دقو
 مهدحأ ناكو « نابوثو ٌرذ وبأو قيّدصلا : مهنم ؛ اعيش سانلا اولأسي ال نأ ىلع

 هللا دارفإو « هلواني نأ أدحأ لأسي الف « هتقان ماظخ طقسي وأ « هطوس طقسي

 هجولا ءال لذب لاؤسلا نإف ؛ عمسلاو لقعلا هل لدي هقلخ نود تاجاحلا بلطب

 دابعلاو ؛ بسير يرسم ىلاعت هلل الإ حاصي ال لذو

 . اذه فالخب

 هيلع ىلاعت للا یلص هنع هنع هللا يضر رذ يبأ نع «ملسم حیحص» يفو

 مكسنإو مكرخأو مكلوأ نأ ول يدابع اي» : هيف يسدق ثيدح ملسو هلآ ىلعو

 ام ‹ هتلأسم ناسنإ لك تيطعأف ينولأسف .* دحاو ديعص يف اوماق مكنجو

 يف دازو . «رحبلا يف سمع اذإ طيخا صقني امك الإ « يدنع امم كلذ صقن

 مالك يئاطع « ديرأ ام لعفأ دجام دجاو داوج ينأب كلذو» : هريغو يذمرتلا

 . «نوكيف نك : هل لوقأ امّنِإف ائيش تدرأ اذإ « مالك يبا ذعو

 «نيعتسن كايإو# : هلوق نم ذوخأم « (هللاب نعتساف تنعتسا اذإ» : هلوقو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هرمأ « ةناعتسالاب كدرفن : يأ ؛ [ه : ةحتافلا]

 هاه



 سابع نبا ثيدح _ ۷ عرولاو دهزلا باب ٣۳ عماجلا باتك 1١

 و رب ام ىلع امالا همارفإ أ نرم لك ىف هو للاب نفت ا
 | | : ناتدئاف ةناعتسالاب ىلاعت هدارفإ

 . تاعاطلا يف هسفنب لالقتسالا نع زجاع دبعلا نأ : ىلوألاف

 نمف ؛ لجو رع هللا الإ « هايندو هنيد حلاصم ىلع هل نيعم ال هنأ : ةيناثلاو

 . لوذخما وهف هلذخ نمو « ناعملا وهف هللا هناعأ

 الو للاب نعتساو « كعفني ام ىلع صرحا» : حيحصلا ثيدحلا ىفو

 : ةجاحلا ةبطخ يف اولوقي نأ دابعلا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص معو (زجعت

 ىلع ينعأ مهللا» : ةالصلا ربد لوقي نأ ًاذاعم ملعو 2 (هنیعتسن هلل دمحلا»

 بلط ىف هالوم ىلإ ءيش جوحأ دبعلاف « «كتدابع نسحو كركشو كركذ

 بوقعي لاق « تارودقملا ىلع ربصلاو « تاروظحما كرتو تارومأملا لعف ىلع هتناعإ
 . [8١:فسوي] #نوفصت ام ىلع ناعتسملا لاو : رودقملا ىلع ربصلا يف و >

 ةلمج نم اهنإف ؛ بابسألاب مايقلا يفاني ال ةيوبنلا اياصولا هذه نم ركذ امو
 نوذأملا شاعملا بابسأ نم ببسب هقزر بلط نم نإف ؛ هب ةناعتسالاو هللا لاؤس

 ولو .اهملعي ال ةحلصمل وهف مرح نإو « ىلاعت هنم وهف ؛ هتهج نم قزر اهيف
 هلعاف روجأملا حودمملا بسكلاو « ءاطعلا نم ريخ نامرحلا نأ ملعل ءاطغلا فشك

 هدعي ناك اذإ كلذ ىلع دئازلا وأ . هلوعي نملو هل ةيافكلا بلطل ناك ام وه هيلع

 ال ريخلا هوجو نم هوحن وأ « ملع بلاط ةناعإ وأ ء محر ةلص وأ « جاتحم ضرقل
 لك سأر وه يذلا اهتبحم باب حتفو ايندلاب لاغتشالا نم نوكي هنإف ؛ كلذ ريغل

 يناربطلا هجرخأ . «ةضيرف لالحلا بسك» : ثيدحلا يف درو دقو « ةئيطخ
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 دعس نب لهس ثيدح ١١ عرولاو دهزلا باب "  عماجلا باتك - ۸

 هلو« فيعض ريثك نب دابع هيفو « اعوفرم دوعسم نبا نع يعاضقلاو يقهيبلاو
 ثيدح نمو « «بجاو لالحلا بلط» : يمليدلا دنع سنأ ثيدح نم دهاش

 «ةيلحلا» يف هلثمو ردو هاور . «داهج لالحلا بلط» : ًاعوفرم سابع نبا

 . رمع نبأ نع

 ‹ سيردتلاب لغتشملا ملاعلل الإ بجاو وأ « بودنم لالحلا بسكلا : ءاملعلا لاق

 ةماعلا تايالولا لهأ نم ناك نمو « ةعيرشلا ةماقإ ىف هتاقوأ ةقرغتسملا مكاحلاو

 . هيف مه ا مايقلا نع لاغتشالا نم هيف امل ىلوأ مهب بسكلا كرتف ؛ مامإلاك

 ( حلاصملل ةدعما لاومألا نم نوقزریو

 اي : لاقف لج يبتلا ىلإ لُجر ءاج : لاق دعس نب لهس نعو 4

 : لاقف ؟ سالا ينّبحأو هللا ينّبحأ ُهُتْلمع اذإ لمع ىلع ينّلد !هللا لوسر

 هاور . «سانلا كّبحي ي سانلا دنع اميف دهزاو ؛ هللا كّبحي ايندلا يف دهزا»

 . نسح هدنسو ؛ هريغو هجام نبا

 !هللا لوسر اي : لانش لي يبتلا ىلإ لج ءاج : لاق دعس نب لهس نعو)
 يف دهزا» : لاقف ؟ساتلا ينّبحأو هللا ينّبحأ ُهُتْلِمع اذإ لمع ىلع ينّلد

 هجام نبا هاور . . «سانلا كّبحي سانلا دنع اميف دهزاو « هللا كبح ايندلا

 بينتو + هكرت ىلع عمجم يشرقلا ورمغ نب دلا هيف: (نسح ةدّتسو «ةزيشو
 يف ميعن وبأ هجرخأ دقو ‹ حيحص هنإ : مكاحلا لوق حصي الف ؛ عضولا ىلإ

 عامس تبثي مل هنأ الإ« تاقث لاجرب سنأ نع دهاجم ثيدح نم «ةيلحلا»

 . هدهاوشل هنأك ؛ ثيدحلا يوونلا نسح دقو« السرم يور دقو « سنأ نم دهاجم
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 صاقو يبأ نب دعس ثيدح - ۱۳۸۹ عرولاو دهزلا باب ۴ عماجلا باتك

 هدبعل هللا ةبحم ًاببس نوكي هنأو « هلضفو دهزلا فرش ىلع ليلد ثيدحلاو
 عئابطلا تلبج هنأل ؛ هوبحأ دابعلا دنع وه اميف دهز نم نأل ؛ هل سانلا ةبحمو

 . مهيديأ يف اميف عمطو « هتاجاح نيقولخلاب لزنأ نم لاقثتسا ىلع

 وه لب ؛ كلذ بسكي اميف يعسلاو « دابعلا ةبحم بلطب سأب ال هنأ هيفو

 يسفن يذلاو» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق امك ؛ بجاو وأ « هيلإ بودنم

 ءاشفإ ىلإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دشرأو , «اوباحت ىتح « اونمؤت ال « هديب

 . كلذ وحنو يداهتلا ىلإو « ةبحملا بلاوج نم هنإف ؛ مالسلا

 هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو 4
 ما را, ينقل يلا يلا بلا يجي دلل نإ» : لوقي يي

 ا هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نعو)

 ءاملعلا رسف : (ٌملسُم ةجرخأ . «يفخلا ينغلا يقتلا دبعلا بحي هللا نإ» : لوقي

 هللا ضغب كلذ ضيقنو « هتمحرو هتيادهو هل ريخلا هتدارإ اهنأب هدبعل هللا ةبحم
 وه : «ينغلا»و « هيلع مرحي امل بنتجملا هيلع بجي امب ىتآلا وه : 0 هل

 نكلو ضرعلا ةرثكب ىنغلا سيل» : قي لاق « بوبح ا ىنغلا هنإف ؛ 2 سفنلا ىنغ

 . لمتحم وهو « لاملا ىنغ هب دارملا نأ ىلإ ضايع راشأو « «سفنلا ىنغ ىنغلا
 هللا ةدابع ىلإ عطقنملا لماخلا : يأ ؛ ءافلاو ةمجعملا ءاخلاب : «يفحلا»و

 يضاقلا هركذ ؛ ةلمهملا ءاح لاب ملسم ةاور ضعب هطبضو « هسفن رومأب لاغتشالاو

 ليلد هيفو . ءافعضلا نم مهريغبو مهب فيطللا محرلل لوصولا هب دارملاو . ضايع -
 سانلاب طالتخالا كرتو لازتعالا ليضفت ىلع
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 ٠ ةريره يبأ ثيدح عرولاو دهزلا باب ۳ عماجلا باتك - ۸

 ١ ! . نسح : لاقو « يذمرتلا هاور . «هينْغعَي ال ام هكرت ءم مالسإ نم

 : الك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 1000 همهي : يأ : («هینعی ال ام هكرت ء ءْرملا مالسإ

 1 ا . (نسح : لاقو , يذمرتلا هاور)

 فحص يف نأ يؤر امك « لاوقألا معي ؛ ةيوبنلا ملكلا عماوج نم ثيدحلا اذه
 معيو ؛ هينعي اميف الإ همالك لق هلمع نم همالك دع نم : مالّتسلا هيلع ميهاربإ

 بحو ةسايرلاو بصانملا بلطو ايندلا يف عسوتلا كرت هيف جردنيف « لاعفألا
 نم هتيافكو هنيد د حالصإ يف ء 7 هيلإ ت ا ا ا ا

 . هأيند

 ال اج لاغتشالا 590 هنإ : ليقف ةيضرفلا لئاسملاب ءاملعلا ٠ ا

 رخآ يف هنأ ةيوبنلا ثيداحألا نم اوفرع امل مهن أل ؛ هيف نورجؤي ام وه لب ؛ ينعي
 نموا نامزلا نم يتأي ال كلذ يف اودهتجا « لهجلا وشفيو ملعلا لقي نامزلا

 مهنإف ٠ تلا نع مهزجع عم ماكحألا ةفرعم ىلإ نيجاتحملا دابعلا نم ىتأي

 . تاينلاب لامعألاو ؛ ريداقتلا اوردقو جيراختل اوجرخو حئا رقلا اوبعتأ

 ؛ دومحلا ملعلا نم سيل ريداقتلا ريدقتو جيراختلا جيرخت نأ ىفخي ال تلق

 نمل ًالاوقأ الو « مهل ًالاوقأ تسيلو « نيدهتجلا لاوقأ نم تجرخ لاوقأ اهتياغ نأل
 اهب لئاقل ذإ ؛ لئاقل تسيل ْدِإ ؛ لكشم اهب لمعلاو  اهيلإ جايتحا الو , اهجّرخي

 نيجرخملا نأ ضرفلاو « لدع دهتجم دلقي اإ هنأل دلقي الف ؛ ةرورض دهتجمب سيل
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 بركيدعم نب مادقملا ثيدح ١94١ عرولاو دهزلا باب "  عماجلا باتك - ۸

 ردقي ام بلاغ ْذِإ ؛ جيراختلا نم مسق هنإف ريداقتلا ريدقت امو ؛ نيدهتجم اوسيل

 اهرثك ةطقن ملعلا : مالسلا هيلع يلع مالك يفو « نيجرخلا لاوقأب هنع باجي هنأ

 باتكلا يف رظانلل ةرضم تناك جيراختلا يف تاعوضوملا هذه لب ' لاهجلا

 يف رامعألا اوعطقف « امهتكرب لينو امهيف رظنلا نع نيرظانلا تلغش ْذِإ ؛ ةئسلاو
 فئاوط هب لاغتشالا مذ ىلعو كلذ ىلع مالكلا عبشأ دقو « جيراختلا كلت ريرقت

 . قيرف لك مع دق اهب لاغتشالا ناك نإو « قيقحتلا ءاملع نم

 ألم ام» : ال هللا لوسر لاق : لاق بركيِدْعَم نب مادقملا نعو 3۳41

 . يذمرتلا ةَجرخأ . «هنطَب نم ارش ءاعو مدآ نبا

 مدآ نبا ألم ام» : قلي هللا لوسر لاق : لاق بركيدْعَم نب مادقملا نعو)

 ‹ (هحيحص» ىف نابح نبا هجرخأو : (يذمرتلا هجرخأ . «هنطب مارش ءاعو

 ‹ «ةلاحم ال ًالعاف ناك نإف ؛ هبلص نمقي تالكأ مدآ نبا بسحف» :همامتو

 ‹ هبارشل ا يل CC ا

 . (هسفنل اتلثو

 هنع رابخإلاو « ءالتمالاو عبشلاو لوكأملا يف عسوتلا مذ ىلع ليلد ثيدحلاو

 ماقسلل ةبلجم ماعطلا لوضف نإف ؛ ةيندبلاو ةينيدلا دسافملا نم هيف امل رش هنأب

 لخدي ام ثلث لكألا لعج ىلإ داشرإلا اذهو « ماكحألاب مايقلا نع ةطبثمو
 ' هنإف ؛ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مانألا ديس هيلإ دشرأ ام لضفأ نم « ةدعملا ظ

 هنع دلوتي الو « ىوقلا هب عفتنتو ءاذغلا ندبلا نم دمتسيو ةدعملا ىلع فخي

 ع ءاودألا نم ءىش

 ه5



 ا جرخأ دقف ؛ بسب 0 ءيش يوبنل مالكلا نم درو دقو

 دانسإب يناربطلا - را نيثالث ذنم ينطب تألم ام» : لاقف ءأشجت

 : ىقهيبلا داز ء «ةرخآلا يف ادغ عوجلا لهأ مه ايندلا يف عبشلا لهأ» : نسح

 ىلص هنأ : ديج ددسن يناربطلا جرخأو ‹ «رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا»

 ريغ يف ناك ول» : هعبصأب لاقف « نطبلا ميظع الجر ىأر ملسو هلآو هيلع هلل

 سما e يفهببلا جرخأو ء «كل اريخ ناكل اذه

 . :٠٠٠١[ فهكلا] iiy ةمايقلا هوي مهل ميقن الفأل : متتش دكش 5-5 اوأرقا ء ةضوعب

 ترفرف عجم ىلإ عفا امون عوج هباصأ فلك هنأ : ايندلا يبأ نبا جرخأو

 موي ةيراع ةعئاج « ايندلا يف ةمعان ةمعاط سفن بر الأ» : لاق مث « هنطب ىلع

 اهل وهو ‹ هسفنل نيهم بر الأ « نيهم اهل وهو هسفنل مركم بر الأ « ةمايقلا
 جرخأو ؛ «تيهتشا اه لك لكأت نأ فارسإلا نم» : ثيدح حصو ؛ (مركم

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ينآر : تلاق ةشئاع نع « ةعيهل نبا هيف دانسإب يقهيبلا

 ال نأ نيبحت امأ ! ةشئاع اي» : لاقف « نيترم مويلا يف تلكأ دقو « ملسو هلآو

 ال هللاو . فارسإلا نم نيترم مويلا يف لكألا ؟كفوج الإ لغش كل نوكي

 الو ‹ فارسإ ريغ يف اوسبلاو اوبرشاو اولك» : حصو « «نيفرسملا بحي

 نم لاجر نوكيسا : : «طسوألا» يف يناربطلاو ايندلا يبأ نيا جرخأو 599 ١
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 1 بركيدعم نب مادقملا ثيدح 0١ عرولاو دهزلا باب '  عماجلا باتك 1 5

 ‹ بايثلا ناولأ نوسبليو « بارشلا ناولأ نوبرشيو « ماعطلا ناولأ نولكأي يتمأ

 .. «يتمأ رارش كئلوأف ؛ مالكلا يف نوق دشتيو

 يكل تيسرخو E تمان ةدعملا تألتما اذإ و اي : هنبال نامقل لاقو

 ‹دسافم ءالتمالا يفو « دئاوف ماعطلا نع ولخلا يفو « ةدابعلا نع ءاضعألا تدعقو

 ةدالبلا ثروي عبشلا نإف ؛ ةريصبلا ذافنو ةحيرقلا داقيإو بلقلا ءافص عوجلا يفف

 ىلع يوتحي ىّتح « ركسلا هبشك غامدلاو ةدعملا يف راخبلا رثكيو بلقلا يمعيو

 . راكفألا يف نايرجلا نع هببسب بلقلا لقثيف « .ركفلا نداعم

 ةرامألا سفنلا E ءاليتسالاو , اهلك يصاعملا ةوهش رسك هدئاوف نمو

 ‹ تاوهشلا ىوقلا ةدامو « ىوقلاو تاوهشلا اهلك ىصاعملا أشنم نإف ؛ ءوسلاب

 ةداعسلا امنإو « ةوقو ةوهش لك فعضي اهليلقتف « ةمعطألا ةلاحم ال تاوهشلاو

 وذ لاق « هسفن هكلمت نأ ىف اهلك ةواقشلاو « هسفن لجرلا كلمي نأ ىف اهلك

 1 ا ا ا ا تي

 هللا ىلص هللا لوسر دعب تثدح ةعدب لوأ : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقو

 ىلإ مهسوفن مهب تحمج مهنوطب تعبش امل موقلا نإ ؛ عبشلا ملسو هلآو هيلع
 جرفلا ةوهش عوج لاب عفدني ام لوأو « هللا نئازخ نم ةنازخ عوجلا : لاقيو « ايندلا

 نم صلختيف مالكلا لوضف ةوهش هيلع كرحتت ال عئاجلا نإف ؛ مالكلا ةوهشو

 . مارحلا يف عوقولا نم صلختيف جرفلا ةوهش هيلع كرحتت الو « ناسللا تافآ

 يفو ؛ ًاليوط مانف ؛ ًاريثك برش ًاريثك لكأ نم نإف ؛ مونلا ةلق هدئاوف نمو -

 . ةيويندو ةينيد ةعفنم لك تاوفو نيرادلا نارسخ مونلا ةرثك
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 سنا ثيدح _ ۲ عرولاو دهزلا باب ۴ عماجلا باتك - ۸

 دسافم رشع دعو « ماعطلا ليلقتل دئاوف رشع «ءايحإلا» يف يلازغلا دعو
 هرشلا ىلإ هب ليمت اهنإف ؛كلذ هسفن دوعي نأ دبعلل يغبني الف ؛ هنم عسوتلل

 نأ نم هل نوهأ كلذ نإف ؛ دادسلا ىلع رمألا لوأ نم اهضريلو « اهكرادت بعصيو

 ةيبيرجتلا رومألا نم وه ّذِإ ؛ ةلاطإلا لمتحي ال رمأ اذهو « داسفلا ىلع اهئرجي
 30 . ناهربلا ماسقأ نم ةبرجتلاو « ناسنإ لك اهبرج دق يتلا

 لاو هيلع للا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو - ۲

 يذمرتلا هجرخأ . . «نوباوتلا نيئاطخلا ري ريو نوؤاطخ مدآ ينب ت لکا ملسو

 ٠ يوق هالئسو « هجام نباو
 : ملسو هلآو هيلع هلا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 ريخو) ةغلابم ةغيص وه ذإ ؛ ؛ أطخلا وريثك : يأ : (نوؤاطخ مدأ ى لك

 . (يوق هدنسو « هجام نباو يذمرتلا هجرخأ . «َنوُباَوَتلا نيئاطخلا

 عونلا اذه هيلع لبج امل ناسنإ ةئيطخلا نم ولخي ال هنأ ىلع لاد ثيدحلاو

 هنكلو ؛ هاهن هنع ام كرتو « هاعد هيلإ ام لعف يف هالوم دايقنالا مدعو فعضلا نم

 دورتخلا نوباوتلا نيئاطخلا ريخ نأ ربخأو « هدابعل ةبوتلا باب حتف هفطلب ىلاعت

 هللا ىصع اذإ دبعلا نأ ىلع ةلدأ ثيداحألا يفو « أطخلا ةرثك ردق ىلع ةبوتلل

 ظ . كلاه الإ هللا ىلع كلهي نلو كلذك لازي الو هيلع هللا بات باتو

 ام هنأ درو دق هنإف ؛ ؛ مالسلا هيلع ايركز نب ىيحي مومعلا اذه نم صخ دقو ظ

 اهنع هلأسف « ءيش لك نم قيلاعم هعمو سيلبإ هيقل هنأ يورو « ةئيطخب مه

 عر : لاق ؟ءيوش اهيف يل له : لاقف . مدآ ينب اهب بيصأ يتلا تاوهشلا يه : لاقف

 اا لاق ال : لاق ؟كلذ ريغ له : لاق « ركذلاو ةالصلا نع كانلغشف تعبش
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 سنأ ثيدح ۳ عرولاو دهزلا باب ۳ عماجلا باتك - ۸

 ! ًادبأ ًاملسم حصنأ ال نأ يلع هلل : سيلبإ لاقف « ادبأ ماعط نم ينطب الم ال نأ

 هيلع ىّلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو 5
 «بعشلا» يف يقهيبلا ا (هلعاف ليلقو ةمكح تئمّصلا» : مّلسو هلآ ىلعو

 . مالّسلا هيلع ميكحلا َنامَقُل لوق نم فوقوم ُهّنَأ حصو  فيعض دنسب

 هيلع ىلاعت هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 يف يقهيبلا هجرخأ . «ةّلعاف ليلقو ةمكح ْتْمّصلا» : ملسو هلآ ىلعو

 هيلع ميكحلا َنامَّقُل لوق نم ٌفوقوم هنأ حصو . فيعض دنسب «بعشلا»

 نكي مل ًاعرد درسي هآرف مالّسلا هيلع دواد ىلع لخد نامقل نأ هببسو : (ُمالّسلا

 هتمكح هتعنمف كلذ نع هلأسي نأ دارأف ىأر ام بجعتي لعجف « كلذ لبق اهآر

 عردلا معن : لاق مث « اهسبلو دواد ماق غرف املف . هلأسي ملو « كرتف « كلذ نع
 ‹« ةنس هيلإ ددرت : ليقو . ثيدحلا . . . ةمكح تمصلا : نامقل لاقف ! برحلل

 ظ . هلأسي ملو ‹ كلذ مملعي نأ ديري وهو

 دقو « مالكلا لوضف نع هب دارملاو « هحدمو تمصلا نسح ىلع ليلد هيفو
 يفو « ءارعشلاو ءالقعلا هحدمو « تمصلا حدم ىلع ةلاد ثيداحأ ةدع تدرو

 هللا ىلص هللا لوسرل تلق : رماع نب ةبقع لاقو , «اهغ تمص نم» : ثيدحلا

 ‹ ثيدحلا « «كناسل كيلع كسمأ» : لاق ؟ةاجنلا ام : ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 هيلجرو هييحل نيب امب يل لفكت نم» : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاقو

 هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل هنع هللا ىضر ذاعم لاقو « «ةنجلاب هل لفكتأ

 مهرخانم ىلع سانلا بكي لهو ! كمأ كتلكث» : لاق ؟لوقن ا ذخاؤنأ مدسو
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 سنأ ثيدح 7 عرولاو دهزلا باب "  عماجلا باتك

 للاب نمؤي ناک نم» : ملسو هلاو هيلع هللا ىلص لاقو < «!؟مهتنسلأ دئاصح الإ

 راثآلاو ًادج ةعساو هيف ثيداحألاو « «تمصيل وأ « ًاريخ لقيلف « رخآلا مويلاو

 ٤ . كلذك فلسلا نع

 ىلاعت هللا باتك يف روصحم مهملا لب ؛رصحنت ال مالكلا لوضف نأ ملعاو

 وأ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم الإ مهاوجن نم ريثك يف ريخ ال# : لاق ثيح

 يف ضوخلا اهنم دعف ؛ رصحنت ال هتافآو « ١١4[ : ءاسنلا] #سانلا نيب حالصإ

 فقاومو رمخلا سلاجمو ءاسنلا ةطلاخم نم يصاعملل ةياكحلا وهو « لطابلا

 نإف ؛ ةهوركملا مهلاوحأو ةمومذملا مهمسارمو كولملا ربجتو ءاينغألا معنتو قاسفلا

 ىفكو ؛ ةميمنلاو ةبيغلا اهنمو « مارح اذهف ؛ هيف ضوخلا لحي ال امم كلذ لك

 بسلاو ةموضخلا اهنمو « حازملاو ةلداجماو ءارملا اهنمو ! نيدلا يف ًاكاله امهب

 يلازغلا دع دقو « بذكلاو ةيرخسلاو سانلاب ءازهتسالاو ناسللا ةءاذبو شحفلاو

 جالع ركذو ًانسح ًاطيسب ًامالك ةفآ لك يف ركذو « ةفآ نيرشع «ءايحإلا» يف

 . تافألا هذه
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 ةريره يبأ ثيدح ١894 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب عماجلا باتك -

 / قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 3

 ىلاعت هللا ىّلِص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يب نَع - 4

 لكأت امك تانسحلا لكأي |دّسحلا نإف ؛ دسحلاو مكاّيإ» : مّلسو هلآ ىلعو هيلع

 . هوحن أ ثيدح نم هجام نبالو « دواد وبأ هجرخأ . «بطحلا ٌرانلا

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرش سا نَع)

 زانلا لكأت امك تانّسحلا ٌلكأي دسحلا نإف ؛ دسحلاو مكاّيإ» : ملسو هلآ ىلعو

 : مكايإ د ا سنا كيو دنع نمر جام ووا هجرخأ . «بطحلا

 راثآو ثيداحأ دسحلا يفو « دسحلا هنم رذحلاو ريذحتلا ىلع بوصنم ريمض

 دوجسلاب سيلبإ رمأ هنإف ؛ دسحلا هب هللا ىصع بنذ لوأ ناك : لاقيو « ةريثك

 هيلع ةننفو ءالب لك هدرط نم دلوتو  هدرطف هللا ىصعف هنع عنتماف هدسحف مدآل

 ةمعن كيخأ ىلع هللا معنأ اذإف ؛ ةمعن ىلع الإ نوكي ال دسحلاو « دابعلا ىلعو

 ةلاحلا هذهو « اهلاوز بحتو ةمعنلا كلت هركت نأ : امهادحإ ؛ ناتلاح اهيف كلف

 كنكلو هل اهماودو اهدوجو هركت الو . اهلاوز بحت ال نأ : ةيناثلا « ًادسح ىمست

 ةمعن الإ لاح لك ىلع مارح لوألاف ‹ ةطبغ ىمسي اذهف ؛ اهلثم كسفنل ديرت

 ءاذيإو نيبلا تاذ داسفإو ةنتفلا جييهت ىلع اهب نيعتسي وهو « رجاف وأ رفاك ىلع

 ؛ اهلاوز بحت مل كنإف ؛ اهلاوز كتبحم الو ء اهل كتهارك كرضي ال هذهف « دابعلا

 ss a نس اح ساحب
 ىلاعت هللا ردقل طخست هنأ ثيداحألا نم ملع ام عم دسحلا رحت هجوو

 : ليق اذلو ؛ ضعب ىلع هدابع ضعب ليضفت يف هتمكحو
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 ةريره يبأ ثيدح 1١944 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 5 عماجلا باتك - ۸

 بدالا تاس نم ىلع يردنأ ادا يئناك نم لقال
 ههو ام يل ضرت مل كنأل _ هلعف يف هللا ىلع تأسأ
 مثإ الف ‹ هعفد يف هسفن دهاجو هعفدف دسحلاب رطاخلا هل عقو نإ دساحلا مث

 يا ا ل اا LS حلا

 وهف لعفل هنكمأ ول ثيحب ناك نإف ؛ زجعلا عنال هرهظي ملو عسي مل نإو « غاب
 هيفكيف ةيناسفنلا لا رطاوخلا عفد عيطتسي ال هنأل هيلع رزو ال : يأ ؛ الف الإو «روزأم

 ۾ . اهب لمعلا ىلع مزعي الو « اهب لمعي ال نأ اهتدهاجم يف

 ىعسل هرايتخا ىلإ درو هيلإ رمألا يقلأ ول ثيحب ناك نإف : «ءايحإلا» يفو

 كلذ ةلازإ نع ىوقتلا هعزت ناک ناو« ًاموهذم اخ دوسح وهف ةمعنلا ةلازإ يف

 امهم ‹ هدوسحم نم ةمعنلا لاوز ىلإ هحايترا نم هسفن ىف هدجي ام هنع ىفعيف

 0 ا دک

 ملسي ال ثالث» : ًاعوفرم قازرلا دبع هجرخأ ام هيلإ ريشي ليصفتلا اذهو
 : لاق ؟هّللا لوسر اي اهنم جرخلا امف : ليق ء «دسحلاو نظلاو ةريطلا : دحأ نهنم

 e ريس CS ‹ تننظ اذإو < ‹ عجرت الف « تريطت اذإ»

 ملكتي مل ام هدسح ادساح رضي الو ء دوسح مدآ نبا لكو : ميعن وبأ جرخأو

 5 لاقم نع ولخت ال ثيداحأ هانعم ىفو » ) ديلاب لمعي وأ ¢ ناسللاب

  لاوز ةبحم امإ ىهو ؛ بتارم دسحلا نإ : ىمتيهلا رجح نبال «رجاوزلا» ىفو .

 ‹ هيلإ اهلاقتنا عم وأ ٠ دسحلا ةياغ اذهو ؛ دساحلا ىلإ لقتنت مل نإو « ريغلا ةمعن
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 ٠ ةريره يبأ ثيدح ١944 قالخألا ئواسم نم بكهرتلا باب - ٤ عماجلا هباتك ۔ ۸

 يف ناك نإ بولطملاو « ايندلا يف ناك نإ دسحلا نم هنع وفعملا وه ريخألا اذهو

 وهف نيدلا يف ناك نإف“؛ ةريغ ىمسي ريخألا مسقلا اذهو ,'ىهتنا . نيدلا

 لاق : لاق هنأ : رمع نبا ثيدح نم ناخيشلا ءاور ام لمح هيلعو « بولطملا

 هب موقي وهف نآرقلا هلا هانآ لجر : نيتنثا يف الإ دسح ال» : قلو هللا لوس

 ءانآو ليللا ءانآ هنم قفني وهف الام هللا هاتآ لجرو « راهنلا ءانآو ليللا ءانآ

 كولسلل ةبحم هب يدتقيف « نيتفصلا نيتاهب فصتا نم راغي هنأ دارملاو « «راهنلا
 > ظ . زاجم ًادسح هتيمست لعلو « كلسملا اذه يف

 زاجم هيلإ لكألا ةبسنو « رئابكلا نم هنأو « دسحلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو

 تانسحلا ںاھذل قيقحت « «بطحلا رانلا لكأت امك» : هلوقو ؛ ةراعتسالا باب نم

 . همرج ىشالتيو رانلاب بطحلا بقدر افك دملا

 رضي ال هنأ دساحلا ةفرعم « بلقلا نع هليزي يذلا دسحلا ءاود نأ ملعاو

 يف هيلع هدسح لابو دوعي هنأو « ايندلا يف الو « نيدلا يف دوسحلا هدسحب '

 و ت مل الإو « طق دسحب ةمعن لوزت ال ذإ ؛ نيرادلا

 تانسحب عتمتي دوسحم ا لب ؛ نينمؤملا نع هلاوز نوبحي رافكلا نأل ؛ ناميإلا ةمعن

 كتهو ةبيغلاو ا هناسل قلطأ اذإ اميس « ةهج نم مولظم هنأل دساحلا
 نم ًامورحم تانسحلا نم ًاسلفم هللا ىقليف « ءاذيإلا عاونأ نم اهريغو ؛ رتسلا

 يف نانئمطالاو بلقلا نوكسو ردصلا ةمالس ةمعن نم مرح امك « ةرخآلا ةمعن

 يف دكنو مغ لك دسحلاب هسفنل ٌرج هنأ فرع اذه لقاعلا لمأت اذإف ؛ ايندلا

 . ةرخآلاو ايندلا



 ةريره يبأ ثيدح ١840 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 4 عماج لا باتك -

 شلو ا هلا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نَعَو 6

 . هيلع قفتم . «بّضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امغإ ؛ ةعرصلاب ديدشلا

 ديدشلا سيل» : قلك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ‹ ةزمه ةنز ىلع « ةلمهملا نيعلابو ءارلا حتفو ةلمهملا داصلا مضب : (ةعرصلاب
 دنع هسفن كلمي يذلا ٌديدشلا امَنِإ) عرصلا ريثك : يأ ؛ ةغلابم ةغيص
 . (هيلع قفتم . «بضغلا

 دنع اهكاسمإو سفنلا ةدهاجم يهو « ةيونعملا ةّوقلا ةدش : انه ديدشلاب دارملا 0

 ءادعألا مكح يف سفنلا نإف ؛ اهبضغأ نم ماقتنالل حراوجلل اهتعزانمو « رشلا

 ةعامجلا ةبلغ يف ةّوقلا ديدش وه نم مكح يف هيهتشت امع اهتبلغو « نيريثكلا
 . هنم هنوديري اميف نيريثكلا

 هللا ىلص هنأل دل 38 نم دشأ سفنلا ةدهاجم نأ ىلإ ةراشإ هيفو

 سانلا مظعأ بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا لعج ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ثيدحلاو « ماقتنالا ةدارإل دسجلا جراخ ىلإ سفنلا ةكرح بضغلا ةقيقحو « ةّوق

 ‹ هبضغأ نم ماقتنالا ىلإ ةردابملا سفنلا تدارأو رمأ هبضغأ نم نأ ىلإ داشرإ هيف

 ظ . تبلط امع اهعنميو اهدهاجي نأ

 ران تلعتشا ام ضرغ يف عزون وأ . دصق امهمف ناسنإلا يف ةزيرغ بضغلاو

 ام نول يكحت ةرشبلا نأل ؛ مدلا نم نانيعلاو هجولا رّمحي ىتح « تراثو بضغلا

 ‹ هقوف نمم ناك نإو « هيلع ةردقلا رعشتساو هنود نم ىلع بضغ اذإ اذهو « اهءارو

 نإو « ًافوخ نوللا رفصيف بلقلا فوج ىلإ دلجلا رهاظ نم مدلا ضابقنا هنم دلوت

°۹ 



 ةريره يبأ ثيدح 1١46  قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب ٤ | عماجلا باتك ١8

 بضغلاو « ٌرفصيو ٌرمحيف طاسبناو ضابقنا نيب مدلا دّدرت ريظنلا ىلع ناك

 تا e ي ةدعرلاو 7 رهاظلاو ف ريغت هيلع ر

 يف اذه : هتقلخ ةلاحتساو هتروص حبق نم ءايح هبضغ نكسل هبضغ ةلاح

 ‹ بلقلا يف اد ww هنأآل ؛ رهاظلا نم دش ويل يف ا

 يف رهظيو ؛ «متشلاو شحفلا ناسللا لا ىلع رهظيف ؛ نطابلا ريغت ة ةرمث رهاظلا ريغت

 . دسافملا نم كلذ ريغو لتقلاو برضلاب لاعفألا

 تلا ركاسع نبا جرخأف « ءادلا اذه ءاود ثيداحألا يف درو دقو

 مكدحأ بضغ اذإف ؛ رانلا ئفطي ءاملاو «رانلا نم قلخ ناطيشلاو ناطيشلا نم

 مكدحأ بضغ اذإ» : ايندلا يبأ نبا جرخأو « ًاضوتيلف : ةياور يفو . لستغيلف

 ا بش بضغ اذإ» :دمحأ جرخأو « «هبضغ نكس « هللاب ذوعأ : لاقف

 سلجيلف مك دحأ بضغ بضع اذإ» : نابح نباو دواد وبأو ديمحأ جرخأو 6 «تكسيلف

 نم بضغلا» خيشلا وبأ جرخأو ¢ «عجطضيلف الإو 4 بضغلا هع بهذ اداف

 . «عجطضيلف اسلاج هدجو نإو « سلجيلف امئاق مك دحأ هدجو اذإف ؛ ناطيشلا

 ام باب : يراخبلا بوب دقو « قحلا ريغ ىلع بضغلا ىلإ هجوتم يهنلاو

 نيقفانملاو رافكلا دهاج# : ىلاعت لاق دقو « هللا رمأل ةدشلاو بضغلا نم زوجي

 هبضغ اهنم لك يف ثيداحأ ةسمخ ركذو « [4 : مرحتلا ۷۲ : ةبوتلا] (مهيلع ظلغاو

 كلذ لك نأ ىلإ ةعجار « ةفلتخم بابسأ يف ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص

o۰ 



 رباجو رمع نبا اثيدح ۱۳۹۷و 1845 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك

 نوكيل ؛ ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنم هيف بضغلا راهظإو « هللا رمأل ناك .

 اا 9 لجعلا هموق دبع امل هبضغو ىسوم ىف ىلاعت ركذ دقو « دكوأ

 . ]14: فارعألا] #بضغلا ىسوم نع کس

 : قلك هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر َرَمُع نبا نعو 15
 . هيلع قفتم . «ةمايقلا موي تامّلظ

 ملَظلا» : ا للا لوسر لاق لاق اًمهنع هللا يضر َرَّمُع نبا نعو)

 . (هيلع قفتم . «ةمايقلا م موي تاملظ

 يف ناك هاوس « هعاونأ عينج لمشي وهو « ملظلا مرحت ةطأ نم ثيدحلا

 هنع رابخإلاو « قساف وأ «رفاك وأ « نمؤم قح يف ؛ ضرع وأ « لام وأ« سفن

 تاملظ نوكيف ؛ هرهاظ ىلع وه : ليق ؛ لاوقأ ةثالث هيف ةمايقلا موي تاملظ هنأب

 ةمايقلا موي نينمؤملا رون ىعسي ثيح « ًاليبس ةمايقلا موي يدتهي ال هبحاص ىلع

 : ىلاعت هلوق رسف هبو « دئادشلا تاملظلاب ديرأ هنإ : ليقو « مهناميأبو مهيديأ نيب

 ‹ امهدئادش نم : مي ماعنألا] #رحبلاو ربلا تاملظ نم مكيجني نم لق

 . تابوقعلاو لاكنلا نع ةيانك هنإ : ليقو

 اوقتا» : 5 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو 1141

 ناك ّنَم كلهأ هنإف ؛ ّحشلا PTS نإف ؛ ملطلا

 . ملسُم ةجرخأ . (مكّلبق
 نإف ؛ ملّظلا ا و لل وسر لاق لاق هنع هللا يضر رباج نعو)

 ير كد يانا حشلا اوقتاو . ةمايقلا موي تامّلُظ ملظلا
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 ٠ رباج ثيدح ١ 97*1١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك 18

 : حشلا ريسفت يف ليقف « لاوقأ لخبلا نيبو هنيب ةقرفتلا يفو حشلا يف : (ملسُم

 « صرحلا عم لخبلا وه : ليقو « لخبلا نم عنملا يف غلبأو لخبلا نم دشأ هنإ
 حشلاو ةصاخ لاملاب لخبلا : ليقو « ماع حشلاو رومألا ضعب يف لخبلا : ليقو

 . هدنع امب لخبلاو هدنع سيل ام ىلع صرحلا حشلا : ليقو < فورعملاو لاملاب

 يويندلا كالهلا ديري نأ لمتحي < (مكلبق ناك نم كلهأ هنإف» : هلوقو

 مهءامد اوكفس نأ ىلع مهلمح» : هلوق وهو « ثيدحلا مامت يف هدعب امب رسفملا

 ظفح ىلع مهحش وه مهل لماحلاو « يويند كاله اذهو ‹ «مهمراحم اولحتساو
 ريغلا لام هيلإ اومضف ‹ تاقفنلا ىف هباهذ نع هتنايصو هدايدزاو « هعمجو لاملا

 لتقلا ىلإ ةيضفملا ةيبصعلاو ا الإ ريغلا لام كردي الو « هل ةنايص

 هوفرتقا امع عرفتي هنإف ؛ يورخألا كالهلا هب داري نأ لمتحيو ٠ مراحما لالحتساو

 . نيرمألا ىلع هلمح رهاظلاو « ملاظملا هذه باكترا نم

 هلوقك ةينآرقلا تايآلاو « ةريثك لخبلاو حشلا مذ يف ثيداحألا نأ ملعاو

 نمو# « [؟4 : ديدحلا] [۳۷ : ءاسنلا] | «لخخبلاب سانلا نورمأيو نولخبي نيذلا# : ىلاعت

 ام نولخبي نيذلا نيسحي الو» « [۲۸:دمحم] (هسفن نع لخببي امّنِإف لخبي
 قوي نمو# « 16١[ : نارمع لآ] 4مهل رش وه لب مهل ًاريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ
 ثاللث» : ثيدحلا يفو ‹ ١١[ : نباغتلا ۹ : رشحلا] «نوحلفملا مه كئئوأف هسفن حش

 هجرخأ . «هيأرب يأر يذ لك باجعإو « عبتم ىوهو « عاطم حش : تاكلهم
 كب ذوعأ ينإ مهللا» : يوبنلا ءاعدلا يفو « ةدايز هيفو ؛ ألا يف يناربطلا

 هللا ىلص لاقو « ناخيشلا هجرخأ . «لخبلاو» : هلوق ىلإ «. . . نزحلاو مهلا نم
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 رباج ثيدح _ ۷ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب  ؛ ٠ عماجلا باتك 6

 . «علاخ نيجو « علاه حش لجرلا يف ام رش» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 . ةريثك هيف راثآلاو « اعوفرم ةريره يبأ نع دواد وبأو خالا يف يراخبلا هجرخأ

 هللا هيف قرب وكر الا دخلا هاقو ؟مومذملا لخبلا ةقيقح امو : تلق نإف

 « سانلا يق كلن قانا نم امك راس اوب: اک نيف ین لیری

 يذلا لخبلا دح اذامف « ًاليخب سيل : نورخآ لوقيو ليخب هنإ : ةعامج لوقيف

 ؟اهباوثو ةواخسلا ةفص هب دبعلا قحتسي يذلا لذبلا ٌدح امو « كالهلا بجوي

 بجاو : نابجاو بجاولاو « هيلع هللا بجوأ ام يدؤي نأ وه : ءاخسلا : تلق

 ريغو هقافنإ هيلع بجي نمل تاقفنلاو ةاكزلا نم ىلاعت هللا هضرف ام وهو ؛ عرشلا

 الو ‹ عرشلا بجاو عنمي ال يذلا وه يخسلاو « ةداعلاو ةءورملا بجاوو « كلذ

 عرشلا بجاو عنمي يذلا نكل « ليخب وهف امهنم ادحاو عنم نإف ؛ ةءورملا بجاو
 ثيبخلا مميتي الو . هسفن ةبيطب هلايع ةقفنو الثم هلام ةاكز ىطعأ نمف « لخبأ

 ةقياضملا كرتي نأ ةءورملا يف ءاخسلاو « يخس وهف « هللا قح ىف هلام نم

 فالتخاب هحابقتسا فلتخيو « حبقتسم كلذ نإف ؛ تارقحلا يف ءاصقتسالاو

 «ءايحإلا» عجار كلذ ءافيتسا دارأ نمف ؛ لوطي هليصفتو ٠ صاخشألاو لاوحألا

 . هللا همحر يلازغلل

 لخبلا ءادو « ءاود 5 الإ ءاد نم هللا لزنأ امو « ءاود هل ءاد لخبلا نأ ملعاو

 ‹ لمألا لوطو لاملاب الإ اهيلإ لصوتي ال يتلا تاوهشلا بح : لوألا : نارمأ هببس

 لانت لوسر الثم ريناندلا ناف ؛ هيدل هئاقببو هب فغشلاو لاملا تاذ بح : يناثلاو

 . نأل ؛ هسفنل ًابوبحم راص مث« كلذل بوبحم وهف« تاوهشلاو تاجاحلا هب -
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 ديبل نب دومحم ثيدح 1١48 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب 4 ٠ عماجلا باتك 18

 هه رتا ريت و تاره تاجا ي كفو دل تاللا ىلإ لرل.

 . حشلا هنم عرفتيو « لالا بح ببس اذهف ؛ تاجاحلا هب ىضقت هنإ ثيح

 لوط جالعو « ربصلابو ريسيلاب ةعانقلا تاوهشلا جالعف ؛ هدضب هجالعو

 يف مهبعت لوط ركذ را نارقألا توم رکدو توملا ركذ نم راثكإلا لمألا

 . مهل هعفن مدعو مهدعب هعايض مث « لاملا عمج

 هللا نأ ملعي نأ هجالعو « دالوألا نم هدعب نم ىلع ةقفش لاملاب حشي دقو

 « اسلف هوبأ هل فلخي مل امبر هنإف ؛ هسفن يف رظنيو مهقزري وهف مهقلخ يذلا وه

 رظنيو « هللا ةاضرم يف هلام نم لذبو حشلا كرت نمل َلَجَو ع هللا دع ام رظني مث

 بقاوع يف رظني مث « لخبلا نع ةعناملا دوجلا ىلع ةثاحلا ةينآرقلا تايآلا يف
 , هفنأ مغر ىلع هجرخت تافآ نم لاملا عماجل دب ال هنإف ؛ ايندلا يف لخبلا

 هللا بدأ دقو « هنع ىهنملا فارسإلا ّدح ىلإ جرخي ملام هلك ريخ ءاخسلاف

 ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو# : لاقف « بادآلا نسحأ هدابع

 دجو اذإ هنأ هتصالخو . اهطسوأ رومألا رايخف ؛ [۷ :ناقرفلا] #اماوق كلذ نيب

 قثوأ هللا دنع ام نوكيو ) نسحأ يه يتلاب فورعملا هوجو يف هقفنأ لاملا دبعلا

 . عمطلا مدعو ففكتلاو ةعانقلا مزل لام هيدل نكي مل نإو < هيدل وه امب هنم

 1 ل هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر ديبل نب دومحم نعو د ۳۹۸

 دانسإب دمحأ هجرخأ . «ءاّيرلا : ٌرْغْصَألا رشا ميل فاَحأ ام فّوخأ ١ نإ»

 نسحب
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 ديبل نب دومحم ثيدح ١١98 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 5 عماجلا باتك - ۸

 يراصنألا ديبل نب دومحم وه : (هنع هللا يضر ديبل نب دومحم نعو) -
 هنع ثدحو « ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر دهع دهع ىلع دلو« يلهشألا

 هركذو « ةبحص هل فرعت ال : متاح وبأ لاقو « ةبحص هل : يراخبلا لاق « ثيداحأ

 : ءاملعلا دحأ وهو « يراخبلا لوق باوصلا : ربلا دبع نبا لاق « نيعباتلا يف ملسم

 فاخأ ام فوخأ نإ» : غي هللا لوسر لاق : لاق) نيعستو تس ةنس تام

  دمحأ هجرخأ . «ءايرلا) ول لاقف ؟وه ام : ليق هنأك : (رغصألا .كرشلا مكيلع

 وهو « لاعفو ةلعافم ءانب ىلع ىتأي هردصمو « ىءار ردصم : ءايرلا : ( نسح دانسإب

 يري نأ : ةغل هتقيقحو « ءاي اهبلقب اهفيفخت زوجيو « ةيؤرلا نم هنأل نيعلا زومهم
 ريغ ةظحالم عم ةيصعملا كرتيو ةعاطلا لعفي نأ : ًاعرشو « هيلع وه ام فالح هريغ
 . هوحن وأ ‹ لام نم يويند دصقمل اهيلع علطي نأ بحي وأ « اهب ربخي وأ « هللا

 نوءاري# : هلوق يف نيقفانملا تافص نم هلعجو هباتك يف هللا همذ دقو
 ءاقل وجري ناك نمف# : لاقو « ١47[ : ءاسنلا] (اليلق الإ هللا نورك ذي الو سانلا

 :لاقو ء[٠ : فهكلا] «أدحأ هبر ةدابعب كرشي الو ًاحلاص ًالمع لمعيلف هبر

 هيف دروو «[1- :٤ نوعاملا] «نوءاري مه نيذلا#  هلوق ىلإ  #نيلصملل ليوف#

 ةقيقحلا يف هنإف ؛ يئارملا باقع ةمظع ىلع ةلادلا ةبيطلا ةريثكلا ثيداحألا نم

 المع لمع نم : ىلاعت هللا لوقي» : ىسدقلا ثيدحلا ىفو « هللا ريغل دباع
 . «كرشلا نع ءاينغألا ىنغأ انأو « 7 هنع انأو هلك هل TEE كرشأ

 كلذب مهويل ؛ رارفصالاو لوحنلا راهظإب كلذو ؛ ندبلاب نوكي ءايرلا نأ ملعاو .
 ةلق ىلع لوحنلاب لديلو « ةرخآلا فوخو نيدلا رمأ ىلع نزحلاو داهتجالا ةدش -
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 ديبل نب دومحم ثيدح 4 قالخألا ئواسم نمت بيهرتلا باب - ٤ ( عماجلا باتک ۸

 عاونأو ؛ كلذ نع هاهلأ نيدلاب همه نأ مهوي بوثلا نردو رعشلا ثعشتبو « لكألا

 ‹ فقاوملا يف ظعولاب لوقلا يف نوكيو . نيدلا لهأ نم هنأ ىنعم وهو « ةعساو اذه

 ملعلا يف هرحبتو فلسلا رابخأب هتيانع ىلع لديل نيحلاصلا تاياكح ركذيو
 ‹ فورعملاب رمألاو « كلذ نم هوأتلاإ « ىصاعملل سانلا ةفراقم ىلع فسأتيو

 نوكت دقو ء ةباويأ رضحتت ال لوقلاب ءايرلاو : سانلا ةرضحب ءركتلل نع ئهنلاو
 باب ءايرلاو  ةودق عوبتم نالف : لاقيف « ذيمالتلاو عابتألاو باحصألاب ةاءارملا
 فالتخاب هفالتخال ضعب نم مظعأ ءايرلا باوبأ ضعبف كلذ تفرع اذإ . عساو

 دصقف ؛ ءايرلا دصق سفنو « هلجأل ىءارملاو « هب ىءارملا : ةثالث ىهو « هناكرأ

 داران اوقف وأ: باوثلا دصق نع ًادرجم نوكي نأ نم ولخي ال ءايرلا

 «  فعضأ وأ , حجرأ باوثلا ةدارإ نوكت نأ نع ولخي ال باوثلا ةدارإب بوحصملاو

 0 ظ . روص عبرأ تناكف ؛ ةيواسم وأ

 اذإو « هريغ هاريل ًالثم ةالصلا لعف لب ؛ ساوثلا دصق نوكي ال نأ : ىلوألا
 ءايرلا عاونأ ظلغأ اذهو « ليخب هنإ : لاقي الل ةقدصلا جرخأو « اهلعفي ال درفنا

 ( . دابعلل ةدابع وهو « اهثبخأو

 ا ل ىلع خب لإ تب اع ادصق نكل نارا كسق ٠ ا
 . هلبق يذلاك اذهف ؛ باوثلا دصق هنكلو « دابعلا ةاءارم -

 ولو «امهعومجم الإ لعفلا ىلع هثعبي مل ثيحب نادصقلا ىواست : ةثلاثلا

 هلعلف ؛ هداسفو هدصق حالص ىواست اذهف ؛ هلعفي مل امهنم دحاو لك نع ىلخ

 . هيلع الو « هل ال ؛ سأرب ًاسأر جرخي
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 ديبل نب دومحم ثيدح 1١598 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك - ۸

 امل نكي ملولو « هطاشنل ًايوقم وأ ء ًاحجرم سانلا عالطا نوكي نأ : ةعبارلا
 . ةدابعلا كرت

 « باوثلا لصأ طبحي ال هنأ هللا دنع ملعلاو  هنظن يذلاو : يلازغلا لاق

 ‹ ناوثلا دضق رادقم ىلع ساثيو « ءايرلا دصق رادقم ىلع بقاعيو صقني هنكلو

 ىواست اذإ ام ىلع لومحم ‹ «كرشلا نع ءاينغألا ىنغأ انأ» : ثيدحو

 ىلإ مسقيف تاعاطلا وهو « هب ىءارملا امأو . حجرأ ءايرلا دصق نأ وأ « نادصقلا

 ؛ ناميإلاب ءايرلا : تاجرد ثالث وهو « اهفاصوأب ءايرلا ىلإو تادابعلا لوصأب ءايرلا

 لفسألا كردلا يف رانلا يف دلخم وهف ؛ بذكم هنطابو ةداهشلا ةملك راهظإ وهو

 كنإ دهشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ# : ىلاعت هللا لزنأ ءالؤه يفو ءاهنم

 ةينطابلا مهنم بيرقو « ١[ : نوقفانلا] ةيآلا ‹ 4هلوسرل كنإ ملعي هللاو هللا لوسرل

 ةيقتلا لهأ ةضفارلا مهنمو « هفالخ نونطبيو داقتعالا يف ةقفاوملا نورهظي نيذلا

 اذهو « هانمّدق امك تادابعلاب ءايرلاو ‹ ةيقت ؛ مهنم مهنأ قيرف لكل نورهظي نيذلا

 ةدابعلا لعف نم غارفلا دعب ءايرلا ضرع اذإ امأو « دصقملا لصأ يف يا ناك اذإ

 : ًاعوفرم يمليدلا جرخأ دقو . هب ثدحتو ريغلل لمعلا رهظ اذإ الإ ‹ هيف رث

 ياو ا 9

 يحم ةيناثلا ملكت داع نإف ؛ ةينالع بتكيو رسلا نم ىحميف هب ملكتي ىّتح
 ظ ظ . «ءاير بتكو ةينالعلاو رسلا نم

 بجوأف « ةدابعلا ءانثأ يف مدن مث « ةدابعلا ثعاب ءايرلا ثعاب نراق اذإ امأو

 . اهداقعنا مدعل فانئتسالا ءاملعلا نم ضعبلا
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 ديبل نب دومحم ثيدح 18948 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 4 2 عماجلا باتك - 8

 رظنلا نأل حصي : ضعب لاقو « ميرحتلا الإ هلعف ام عيمج وغلي : مهضعب لاقو

 : يلازغلا لاق ؛ هدعب نم ءايرلا هبحصو صالخإلاب أدتبا ول امك ؛ متاوخلا ىلإ

 ظ . هقفلا سايق نع ناجراخ نارخآلا نالوقلاو

 لاق امل «ريهز نب بدنج باوج «لوزنلا بابسأ» ىف يدحاولا جرخأ دقو

 ال: خلو لاقف ؟ينرس هيلع علطا اذإو « هلل لمعلا لمعأ ينإ : د

 نبا هاور . «هيف كروش ام لبقي ال هللا نإ» : ةياور يفو « «هتدابع يف هلل كيرش

 : يبنلا ىلإ لجر ءاج هنأ دهاجم نع يورو « سابع

 ملف ؟هب بجعأو ينرسيف ىنم كلذ ركذيف هلل الإ كلذ عنصأ الو « محرلا لصأو

 هلوق ينعي ؛ ةيآلا تلزن ىّتح « اعيش هل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لقي

 هبر ةدابعب كرشي الو يدمر ءاقل وجرب ناک نمف : ىلاعت

 ظ .. 1٠١[ :فهكلا] أ دحأ
 هضراعي هنكلو « ءاير لمعلا ىلع عالطالاب رورشلا نأ. فب دحلا يفف

 : تلق : لاق _ بيرغ ثيدح : لاقو  ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ ام

 لاحلا ينبجعأف لجر يلع لخد ْذِإ ؛ يتالص ىف ىتيب ىف انأ انيب ! هللا لوسر اي
 ‹ «نارجأ كل» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟اهيلع ينأر قبلا

 لاق ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ : ندنج ثيدح نم «فاشكلا» يفو

 : ىلاعت هلوق رهاظلا اذه حجري دقو , «ةينالعلا رجأو رسلا رجأ : نارجأ كل» : هل
 هللا دنع تابرق قفني ام ذختيو رخآلا مويلاو لاب نمؤي نم بارعألا نمو

 ىلص هللا لوسر نم ءانثلا ةبحم نأ ىلع لدف ؛ [44 : ةبوتلا] (لوسرلا تاولصو

 قدصتأ ينإ : لاقف هي
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 ةريره يبأ ثيدح ١844  قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب 4 عماجلا باتک ۔ ۸

 . ءايرلا نم دعت الو« صالخإلا يفانت ال ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هلل
 ءانثلل هتبحت « ينرس هيلع علطا اذإ : هلوقب دارملا نأب لوألا ثيدحلا لوأتيو

 هنوك نع لمعلا جرخي مل نإو « لمعلا ىلع ءانثلل هتبحم يف ءايرلا نوكيف ؛ هيلع

 وه اغإو « هيلع علطملا نم ءانثلا ةبحن ضّرعت هيف سيل ةريره يبأ ثيدحو « اصلاخ

 ظ ا . هريغ هب ملعو هنع ردصي امل ةبحم درجم

 لمعلاب هل سانلا ةداهش هبجعي : يأ ؛ هبجعيف هلوقب داري نأ اجو

 لاقو ‹ «ضرألا يف هللا ءادهش متنأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقل ؛ حلاصلا

 لمعلا يف رثؤي ثيحب هرمأ غلبي مل اذإ سانلا عالطاب رورسلا دّرجم امأ : يلازغلا

 . ةدابعلا دسفي نأ ديعبف

 هيلع هللا ىّ هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نعو د 64

 ذو فلخأ 0 اذإو ء ذك ثدَح اذإ : ثالث قفانملا ةيآ» : لو هلآو

 . هيلع َقْفَتُم . «ناخ نتا

 هلآو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 دعو وک ثددَح اذإ : ثالث) هقافن ةمالع : يأ : ( قفانملا ةيآ» : ملسو

 . (هيلع قفتم . «ناخ نما اذإو « فلحأ

 اذإو» : يهو ةعبار رمع نب هللا دبع ثيدح نم نيخيشلا دنع تبث دقو 0

 .. رفكلا نطبيو ناميإلا رهظي نم قفانملاو « جف مصاخ

 ر ي ی ت تاک نما ىلع ليل ثیدحا يفو
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 ةريره يبأ ثيدح 1١١44 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب ٤ عماجلا باتك 6

 عئارشب ًاقدصم ًانقوم ناك نإو « قفانم وهف اهلك هذه هيف تناك نإف ؛ قافنلا نم

 . مالسإلا

 مئاقلا قدصملا نمؤملا يف دجوت دق لاصخلا هذه نأب ثيدحلا لكشتسا دقو

 لاق : يوونلا لاق ؛ هانعم يف ءاملعلا فلتخا كلذك ناك الو « نيدلا عئارشب

 ؛ نيقفانملا لاصخ يه لاصخلا هذه نإ :  راتخلا حيحصلا وهو  نورثكألاو نوققحملا

 ؛ ًازاجم قافنلا مسا هيلع قلطيف قفانملا هبشأ نيقّدصملا نم دحأ اهب فصتا اذإف

 ‹ لاصخلا هذه بحاص ىف دوجوم وهو « هفالخ نطبي ام راهظإ وه قافنلا نإف

 ال ؛ سانلا نم هدهاعو همصاخو هنمتأو هدعوو هثدح نم قح يف هقافن نوكيو

 نيقفانملا قح يف ناك اذه نإ : ليقو ؛ رفكلا نطبي وهو « مالسإلا يف قفانم هنأ

 , اوناخف مهلسر ىلع اونمتأو « اوبذكف مهناميإب اوثّدحت ؛ قي همايأ يف اوناك نيذلا

 لوق اذهو ؛ مهتاموصخ يف اورجفو « اوفلخأو اوردغف رصنلاب نيدلا يف اودعوو

 ‹ هفالخ ىلع ناك نأ دعب نسحلا هيلإ عجرو ؛ حابر يبأ ن نب ءاطعو ريبج نب ديعس

 يضاقلا لاق . يي يبنلا نع هايورو ء رمع نباو سابع نبا نع يورم وهو

 الا رک هلام هيلإو : ضايع ٠

 يبنلا ناكو « نيعم ا يف ثيدحلا درو هنإ : مهضعب نع يباطخلا لاقو
 اغنإو قفانم نالف : لوقيف « لوقلا حيرصب مههجاوي ال ملسو هلآو هيلع هللا یلص

 . لاصخلا هذه داتعي نأ ملسملل ريذحتلا هانعم نأ يباطخلا ىكحو « ةراشإ ريشي

 ةصقب لوقلا اذه ديأو « قافنلا ةقيقح ىلإ هب يضفت نأ اهنم هيلع فاخي يتلا
 اب هنوقلي موي ىلإ مهبولق يف ًاقافن مهبقعأف# : ىلاعت هيف لاق يذلا ةبلعث
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 دوعسم نبا ثيدح ١4٠١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب ٤ عماجلا باتك - ۸

 دعولا فلخ هب لآ هنإف ؛ [۷۷ : ةبوتلا] «نوبذكي اوناك امبو هودعو ام هللا اوفلخأ

 يتلا قالخألا هذهب قلختلا نم ريذحتلل ثيدحلا نوكيف ؛رفكلا ىلإ بذكلاو
 . لماكلا يقيقحلا قافنلا ىلإ اهبحاصب لوؤت

 هللا یلص هللا لوُسَر لاق : لاق هنع هللا يضر س نبا نعو - ١6

 . هيلع قفتم . ًرفُك ُهّلاتقو قوسُف ملْسُلا بابس» : َمّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)
 ملسملا) هبس ردصم « ةلمهملا نيسلا رسكب : (بابس» : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 سانلا ضارعأ يف ملكتلاو متشلا ةغل بسلا : (هيلع قفتم . «رفك هلاتقو قوسف
 نم جورخلا ًاعرشو جورخلا ةغل وهو « قسف ردصم قوسفلاو ؛ بابسلاك ينعي ال ام
 ناك نإف ؛ رفاكلا بس زاوج ىلع ليلد «ملسملا» : هلوق موهفم يفو « هللا ةعاط
 ناك نإو « هقح ىف موهفملاب لمعي الف ؛ هتيذأ نع يهن دقو « هل ةيذأ وهف ادهاعم
 زاوج يف ءاملعلا فلتخا دقف « قسافلا اّمأو ؛ هل ةمرح ال ْذِإ ؛ هبس زاج ًايبرح
 ملسملاب دارملا نأل هزاوج ىلإ رثكألا بهذف ؛ يصاعملا نم هل بكترم وه امب هبس
 قسافلا اوركذا» : ثيدحبو ‹ كلذك سيل قسافلاو مالسإلا لماكلا ثيدحلا يف
 لاقو « دمحأ هركنأو «٠ فيعض ثيدح وهو ؛ (سانلا هرذحي يك هيف امب

 يتأي وأ « هروجف نلعم رجاف ىلع لمح حص نإف ؛ ءيشب سيل : يقهيبلا
 ىهتنا . هيلع دامتعالا عقي الئل « هلاح نايب ىلإ جاتحيف « هيلع دمتعي وأ « ةداهشب

 هلاجر نسح دانسإب «ريغصلا طسوألا» يف يناربطلا جرخأ هنكلو ؛ يقهيبلا مالك

 مهبطخ : لاق ةديح نب ةيواعم ثيدح نم ًاضيأ «ريبكلا» يف هجرخأو « نوقوثوم
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 دوعسم نبا ثيدح 1١1٠١0 قالحخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك ٠6

 ىتح هوكتها !؟رجافلا ركذ نع نووعرت ىتم یتح» : لاقف « لَ
 ىقلأ نم» : فيعض دانساب نا «ةندح ن يقهيبلا جرحخأو ‹ «سانلا هرذحي

 ‹ «نورهاحجلا الإ ىفاعم يتمأ لك» : e ER بابلج

 و ا ی ولاا ا ی یا ایا نیک رب

 ‹دسفم ايو « قساف اي : قسافلل لاقي نأ زوجي هنأب نولوقي رثكألاو « ةجاح الو

 نع رجزلل وأ « هلاح نايبل هريغل وأ « هل ةحيصنلا دصق طرشب هتبيغ ىف اذكو

 نمل اباوج نوكي نأ الإ حيحص دصق نم دب الف ؛ هيف ةعيقولا دصقل ال « هعينص

 دعب رصتنا نملو# : ىلاعت هلوقل هسفنل راصتنالا هل زوجي هنإف ؛ بسلاب هأدبي

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقلو « 4١[ : ىروشلا] (لیبس نم مهيلع ام كئلوأف هملظ

 هجرخأ . «مولظملا دتعي مل ام يدابلا ىلعف الاق ام ناباستملا» : ملسو هلآو

 رصتنا اذإو : ءاملعلا لاق ؛ بذك رمأب هبسي الو « يدتعي نأ زوجي ال هنكلو « ملسم

 هلل 0

 مثإلاو « ءادتبالا مثإ هيلع يقبو ‹ هقح نم لوألا ءيربو هتمالظ ىفوتسا بوبسملا

 ال مذلاو موللا يدابلا ىلع نوكيو « مثإلا نم ئرب : ليقو « ىلاعت هلل قحتسملا

 ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقل ؛ ىلاعت هلل بضغلا لاح ىف زوجيو « مثإلا

 برضأ ينعد : بطاح ةصق ىف رمع لوقو ‹ «ةيلهاج كيف ؤرما كنإ» : رذ ىبأل

Ea benan 
 . هرضحمب يهو لاوقألا هذه ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص ركني

 رفكي هنأ ىلع لاد , «رفک هلاتقو» : ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوقو

 لاح هلتاق وأ « ملسملا لتق لحتسا نميف يف رهاظ وهو « قح ريغب ملسملا لتاقي نم

 هب داريو ءزاجم هيلع رفكلا قالطإف كلذ ريغل ةلتاقملا تناك اذإ اّمأو « همالسإ

o۲ 



 ةريره يبأ ثيدح ١40٠١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 4 عماجلا باتك ۔۸

 دق هنأل ًارفك هاّمسو ؛ دوحجلا رفك ال « مالسإلا ةوخأو ناسحإلاو ةمعنلا رفك
 ؛ قحلا نع ىمعي ىّتح « بلقلا ىلع نيرلا نم يصاعملا نم لصحي ام هب لوؤي
 ظ . ملسملا لتاقي ترص اسم

 للا یلص هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ١ ٠
 . «ثيدحلا بذكأ نظلا نإ نإف ؛ نظلاو ما" : مي ىلعو هيلع ىلاعت

2 

 . هيلع قفتم

 هيلع ىلاعت 5 ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 : (هيلع قفتم . «ثيدحلا يذكأ نظلا نإف ؛ نظلاو مكايإ »: ملسو هلآ ىلعو
 نم ًاريثك اوبنتجا : هلوق وحن « ارش ملسملاب نظلا نم ريذحتلا ريذحتلاب دارملا
 ةحصلل لمتحلا زيوجتلا نم سفنلاب رطخي ام : وه نظلاو « [١١؟ : تارجحلا] * نظلا

 . «ةياهنلا رصتخم» يف ثيدحلا رسف اذك ؛ هيلع دمتعيو هب مكحيف ؛ نالطبلاو

 ىتلا ةمهتلا نع وه نإ يهنلاو ريذحتلا لحمو ؛ ةمهتلا ل يباطخلا لاقو

 . كلذ يضتقي ام هيلع رهظي ملو « ةشحافلاب مهتا نمک « اهبجوي امل ببس ال

 يف اهررقتو « اهيلع رارصإلاو ةمهتلا قيقحت نم ريذحتلا دارملاو : يوونلا لاقو
 :ثيدحلا يف امك هب فلكي ال اذه نإف ؛ رقتسي الو« ضرعي ام نود سفنلا

 ضايع هلقنو « «لمعت وأ « ملكتت مل ام اهسفنأ ةمألا هب تثدحت امع هللا زواجنا

 ني وا يو الا يالا

 2  هجرخأ . «نظلا ءوسب سانلا نم اوسرتحا» : ثيدح هقالطإ ديقيو ؛ روجف

 لاق : ًاعوفرم سنأ ثيدح نم يركسعلاو يقهيبلاو «طسوألا» يف يارد
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 ةريره يبأ ثيدح ١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب 4 عماجلا باتك 14

 مرحي : ًافوقوم هنع هللا يضر يلع نع يمليدلا جرخأو « ةيقب هب درفت : يقهيبلا

 ذئاع نب نمحرلا دبع ثيدح نم ًاعوفرم يعاضقلا هجرخأو « نظلا ءوس

 دقو « الص اهل نأ ىلع لديو ًاضعب يوقي اهضعبو « ةفيعض هقرط لكو « ًالسرم
 يناربطلا هجرخأ . «هنمأت الو ‹ يركبلا كوخأ» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص لاق

 . ءاوغفلا نب ورمع نع دواد وبأو « رمع نع «طسوألا» يف

 : بجاولاف « حابمو مارحو بودنمو بجاو ىلإ نظلا يرشخمزلا مسق دقو

 نم ةلادعلا هرهاظ نم لكبو ىلاعت هب نظلا ءوس : مارحلاو « هللاب نظلا نسح

 ‹ ثيدحلا ‹ «نظلاو مكايإ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقب دارملا وهو « نيملسملا

 ركب يبأ لوق لثم : زئاج او  نيملسملا نم ةلادعلا هرهاظ ن نظلا نسح : بودنملاو

 ؛ نانثا هتأرما نطب يف يذلا نأ هبلق يف عقو ام كاتخأ وأ . كاوخأ امه اغإ : ةشئاعل

 الف ؛ ثئابخلاب ةرهاجماو بيرلا ةطلاخمب سانلا نيب رهتشا نمب نظلا ءوس كلذ نمو

 الإ هب نظي مل هسفن ىلع رتس نمو « هسفن ىلع لد دق هنأل ؛ هب نظلا ءوس مرحي

 . ءوسلا هب اننظ هسفن رتس كته نمو « مهتا ءوسلا لخادم يف لخد نمو « ريخ

 هل فرعت ال ام لك نأ اهاوس امع اهبانتجا بجي ىتلا نونظلا زيه ؟ يذلاو

 ناك اذإ كلذو ؛ بانتجالا بجاو ًامارح ناك رهاظ ببسو « ةحيحص ةرامأ

 ‹ رهاظلا يف ةنامألا هنم تفرع نمو ؛ حالصلاو رتسلا هنم دهوش نم هب نونظملا

 ؛ بيرلا يطاعتب سانلا نيب رهتشا نم فالخب ؛ مرحم هب ةنايخلاو داسفلا نظف

 . «فاشكلا» يف ؤ هانعم ركذ ؛ كلذ سكعب هلباقنف

 اغإو « سفن ثيدح هنأل ًاثيدح هأامس ؛ («ثي دحلا ب ذك نظلا نإف» : هلوقو .
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 راسي نب لقعم ثيدح ١407 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك 18

 ‹ ةرامأ ىلإ دانتسا ريغ نم عقاولا ةفلاخم بذكلا نأل ثيدحلا بذكأ نظلا ناك

 ىلإ دنتسا هنأ هبحاص معزيف نظلا اّمأو « هراهظإ ىلإ جاتحي ال رهاظ هحبقو
 . ثيدحلا بذكأ ناكف ؛ بلاغلا بسحب ًابذاك هنوك عماسلا ىلع ىفخيف « ءىش

 یلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر راسي نب لقْعَم نعو 5
 ‹ تومي موي تومي ةّيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام» : لوقي مّلسو هلآو هيلع هللا

 م

 . هيلع قفَتم . «ةنجلا هيلع هللا مرح الإ « هتّيعَرل شاغ وهو
î 

 هللا ىلص هللا لوفمر تعمس : لاق هنع هللا يضر راسي نب لقُعَم نعو)

 وهو « تومي موي تومي ةّيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام» : لوقي ملسو هلآو هيلع

 نم يراخبلا هجرخأ : (هيلع قفتُم 1 لا هيلع هللا مرح الإ « هتيعرل شاغ

 يف راسي نب لقعم داع دايز نب هللا ديبع نأ يهو : ةصق هيفو ؛ نسحلا ةياور

 هدلوو ةيواعم ةرامإ يف ةرصبلا ىلع ًالماع هللا ديبع ناكو « هيف تام يذلا هضرم

 انيلإ مدق : لاق« نسحلا نع رخأ هجو نم «ريبكلا» يف يناربطلا جرخأ . ديزي

 اكس ءاددلا كف اهم الغ ةيذاغم لغو اا دا نب هللا ديبع

 كارأ امع هتنا : هل لاقف « موي تاذ هيلع لخدف « ينزملا لقعم اهيفو « ًاديدش
 تنك ام : هل انلقف « دجسملا ىلإ جرخ مث !؟كاذو تنأ امو : هل لاقف « عنصت

 تببحأف ملع يدنع ناك هنإ : لاقف ؟سانلا سوؤر ىلع هيفسلا اذه مالكب عنصت

 هللا ديبع هيلع لخدف ضرم مث « سانلا سوؤر ىلع هب لوقأ ىتح تومأ ال نأ
 لو دا لوسر نه عسب دخ كثدحأ ىنإ : راسي نب لقعم هل لاقف « هدوعي

 ملف ةيعر هللا هيعرتسي دبع نم ام» : لاق ؛ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 هءه



 راسي نب لقعم ثيدح ١107 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 4  عماجلا باتك -۔-۸

 .٠ ملسم يتياور دحأ فنصملا ةياور ظفلو « «ةنجلا ةحئار حري مل ةحيصنب اهطحي

 حصني الو ‹ مهعم دهتجي ال , نيملسملا رمأ يلي ريمأ نم ام» : ملسم جرخأو

 2« (هسفنل هحصنك .(J دازو ىناربطلا .هاورو .(ةنحلا مهعم لحخ دی مل لإ مهلا 0

 اشاغ ءادوس ةليل تاب « لاو الو « مامإ نم ام» : نسح دانسإب يناربطلا جرخأو

 نيعبس ةريسم نم ةمايقلا موي دجوي اهفرعو « ةنجلا هيلع هللا مرح الإ هتيعرل
 نأ : هنع هلل يضر ركب يبأ ثيدح نم  هححصو  مكاحلا جرخأو ؛ «اماع

 نيملسملا رمأ نم يلو نم» : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ئاص يبنلا

 الو ًافرص هنم هللا لبقي ال ؛ هللا ةنعل هيلعف « ةاباحم ادحأ مهيلع رمأف ًائيش
 نم  هححصو - انشأ مكاحلا وهما جر رخو « (ملل ج هلخ دي ىتح عل دع

 لمعتسا نم» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا ثيدح
 هلوسرو هللا ناخ دقف ‹هنم هل ىضرأ وه نم مهيفو ةباصع ىلع الجر

 . ثيداحأ يذمرتلا هل نسحو « هقثو ريغ نبا نأ الإ « هاو هدانسإ يفو « «نينمؤملاو

 ظ . هاعري نم حلاصمب مئاقلا وه : ىعارلاو

 نم بئات ريغ هتيعرل شاغ وهو « توملا هكردي نأ هدارم « «تومي موي» : هلوقو
 « مهلاومأ ذخأو « مهل هملظب هشغ ققحتيو « حصنلا دض رسكلاب شغلاو « كلذ

 هسبحو « مهتجاحو مهتلخ نع هباجتحاو « مهضارعأ كاهتناو « مهئامد كفسو

 اب ير ارو فراصملل نا تاب هللا لام نم منيل هللا هلع اد هع
 ةعاضإو « داسفلا لهأ عدرو . دودحلا لامهإو مهايندو مهليد رمأ نم مهيلع بجي

 الو . مهطوحي ال نمل هتيلوت كلذ نمو « دابعلا حلاصم هيف ام كلذ ريغو « داهجلا
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 ةشئاع ثيدح ١ ٠٠١١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب ٤ عماجلا باتك -

 0 . هدوجو عم هنم هلل ىضرأ هريغ نم هتيلوتو « مهيف هللا رمأ بقاري

 لع دعوا ةورول رئافكلا نم .هناوبو شعلا نع ىلع ةلادءهييداحلالاو
 دقف# : ىلاعت لاق امك « نآرقلا ىف نيرفاكلا ديعو وه ةنجلا ميرحت نإف ؛ هنيعب

 رئابكلا لهأ دولخب لوقي نم يأر ىلع وهو « [١۷:ةدئالا] 4ةنجلا هيلع هللا مرح
 رجزلا ىلع رانلا يف رئابكلا لهأ دولخ ىري ال نم هلمح دقو « حضاو رانلا يف
 نم عيض نمف ؛ روجلا ةمئأ ىلع ديدش ديعو اذه : لاطب نبا لاق ؛ ظيلغتلاو

 دابعلا ملاظمب بلطلا هيلإ هجوت دقف , مهملظ وأ . مهناخ وأ « مهيلع هللا ءاعرتسا

 للا مرح» : ىنعمو !؟ةميظع ةمأ ملظ نم للحتلا ىلع ردقي فيكف « ةمايقلا موي

 . نيمولظملا هنع ضري ملو  ديعولا هيلع ذفنأ : ي ىأ ؛ «ةنجلا هيلع

 مهللا» : قالك هللا لوسر لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۳ ٠١

 . ملْسُم ةجرخأ هيلع ققشاف ّمهيلع ّقَشَف ًائيش ينَّمأ رْمَأ نم يلو ْنَم
 يلو ْنَم مهللا» : الك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 : مهيلع قش : (ٌملْنمُم هجرخأ . هيلع ققشاف مهيلع قَشَف اعيش يتَمأ رمأ نم

 نم ءازج ةقشملاب وَ هنم هيلع ءاعدلاو ةرضلا : يأ ؛ ةقشلا مهيلع لخدأ

 يتمأ رمأ نم يلو نمو» : همامتو « ةرخآلاو ايندلا ةقشمل ماع وهو « لعفلا سنج
 يلو ا ظفلب (هحيحصا يف 6 وب اورو «  «هب قفراف دا قفرف اعيش

 . ا ةنعل» : لاق

 ٠ نم ىلع رومألا ريسيت يلاولا ىلع بجي هنأ ليلد ثيدحلاو 58
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 ةريره يبأ ثيدح 400١و ١505 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب 4 عماجلا باتك - ۸

 مهقح ىف ةميزعلا ىلع ةصخرلا راثيإو « حفصلاو وفعلاب مهتلماعمو < مهب قفرلاو

 . هللا هب لعفي نأ بحي ام مهب لعفيو « ةقشملا مهيلع لخدي الغل

 اذإ» : غلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نعو 5

 لتاق اذإ : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . (هيلع قفتم . «هجولا بنتجيلف) لعاف هل لدي امك « هريغ : يأ : (مكُدَحأ

 . ثيدحلا . «هجولا نمطلي الف» : ةياور ىفو « «مك دحأ برض اذإ» : ةياور يفو

 لي ا واع فو وحيل واو

 يا 59 يدا ETT هؤاضعأو

 ىتمو « هرتس نكمي ال رهاظ زراب هنأل ؛ شحاف هيف نيشلاو هجولا نيشي دقو

 نم مطلو برض لكل ماع يهنلا اذهو « نيش نم ًابلاغ ملسي ال برض هباصأ

 ظ . هريغ وأ بيدأت

 : لاق ‹ ينصوأ هللا لوسر اي : لاق ًالجر نأ : هنع هللا يضر هغو 1406

 . ئراخُبلا هجرخأ . «بضغت ال» : لاق ؛ ًارارم ددرف . «بضغت الد

 ‹ ينصوأ هللا لوسر اي : لاق الجر نأ) ةريره يبأ : ي أ : (هنع هللا يضر هنعو)

 . (يراخبلا هجرخأ . «بضغت ال١ : لاق ؛ ًارارم ددرف ‹ «بضغت ال» : لاق

 يف ءاجو « ةمادق نبا  ميجلاب  ةيراج هنأب هريسفت دمحأ ةياور يف ءاج
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 ةريره يبأ ثيدح ١ ١5050 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك - ۸

 الوق يل لق هللا لوسر اي : تلق : لاق يفقثلا هللا دبع نب نايفس هنأ ثيدح
 ae كلو بضغت الل» : لاق . للقأو هب عفتنأ

 . كلذ لثم

 بانتجا نع ىهن : يباطخلا لاق امك وهو . بضغلا نع ىهن ثيدحلاو

 يك ناو بسم و يح ابا او يحال

 . يلبج رمأ هنأل هنع

 ‹ ةضايرلاب هعفديف بستكي ام ليبق نم ناك امع ىهنلا عقو : هريغ لاقو

 رمأ ةفلاخم دنع عقي هنوكل « ربكلا وهو ؛ بضغلا هنع أشني امع يهن وه : ليقو

 سفنلا ةزع هنع بهذت ىتح عضاوتي يذلاو « بضغلا ىلع ربكلا هلمحيف هديري

 . بضغلا هب كرمأي ام لعفت ال هانعم : ليقو . بضغلا رش نم ملسي

 نأل ؛ ةظفللا هذه ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص رصتقا اغنإ : ليق

 وه امب دحأ لك ىتفي ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص ناكو « ًابوضغ ناك لئاسلا
 ال» : هلوق يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا عمج : نيتلا نبا لاق « هب ىلوأ

 ‹ قفرلا عنمو « عطاقتلا ىلإ لوؤي بضغلا نأل ؛ ةرخآلاو ايندلا يريخ « «بضغت

 . هنيد يف ًاصقن نوكيف ؛ زوجي ال اب هيلع بضغ يذلا يذؤي نأ ىلإ لوؤيو
 بضغلا نأل ؛ ىندألا ىلع ىلعألاب هيبنتلا باب نم نوكي نأ لمتحيو « ىهتنا

 نم كلذ يف ام عم « امهبلغي ىّتح امهدهاج نمف ؛ ناطيشلاو سفنلا نع أشني
 يا ايي وسم اداب ةحلاعملا ةَدش

 . هجالعو بضغلاب
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 رذ يبأو ةيراصنألا ةلوخ اثيدح 407١و ٠٠١١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب 4 عماجلا باتك _ ۸

 ناسا لي تلاق اهنع هللا يضر ةيراصنألا ةَلوََن نعو - 5 ظ
 ٌرانلا مهلف ؛ قح ريغب هللا لام يف نوضّوختي ًالاجر ّنِإ» : مّلسو هلآو هيلع هللا

 يراخُبلا هجرخأ . «ةمايقلا م موي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةيراصنألا ةلوخ )

 موي رانلا مهلف ؛ قح ريغب هللا لام يف نوضّوختي الاجر نإ» : ملسو هلآو

 قحتسي مل نم ىلع مرحي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا : (يراخبلا هجرخأ . «ةمايقلا

 هذخأي نأ  ىلاعت هللا اهنيع ىتلا فراصملا نم نوكي ال نأب - هللا لام نم ًائيش

 ظ . رانلل ةبجوملا يصاعملا نم كلذ نأو « هكلمتيو

 ام ىلع ةدايز هنم مهعسوت حبقي هنأ ىلع ةلالد ,. «نوضووختتي» : هلوق يفو

 نم مهسفنأل مهل حيبأ لاومألا هالو نم اوناك نإف ؛ توجاتخي

 . كلذ يف مالكلا ا دقو « ةدايز ريغ

 ىلعو هيلع ىلاعت هلا ىّلص يلا نع هنع هللا يضر ٌرذ يب نعو - ۷ ٠١

 يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ ! يدابع ايو : لاق هَر نع هيوري اميف مّلسو هلآ

 ظ . ُملسُم ةجرخأ . «اوملاظت الف ؛ ًامّرحم مكنيب ُهُتلعجو

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبّنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نعو)

 ىلاعتو كرابت برلا : (لاق) ةيسدقلا ثيداحألا نم : (هّبَر نع هيوري اميف ملسو

 هباتك يف هلعفي ال هنأب انربخأو : (يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ ! يدابع ايد)

 كا ا اا [؛5 : تلصف] € ديبعلل مالظب كبر امو# : هلوقب

 ا ا (اوملاظت
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 ةريرمإ يبأ ثيدح ٠ ١1408 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا 2

 OT لاف قسيس اما اعرشو « ءيشلا نع عملا : ة ةخل مرحتلا
 ‹ ملظلا نع سّدقتم هزنم ىلاعت هنأ هب دارملا لب ؛ ىلاعت هقح ىف هتدارإ حيحص

 ليحتسم ملظلاو « ءيشلا مدع عماجب عونمملا هتهباشمل مرحتلا ظفل هيلعأقلطأو
 ةزواجم وأ ‹ كلملا ريغ يف فرصتلا ةغللا فرع يف ملظلا نآل ؛ ىلاعت هقح ىف

 ل يا ىلاعت هقح ىف لاحم امهالكو ؛ ؛دحلا

 ظ . هلجو هقد يف

 حيبق ملظلاو « امَّرحم مكتبي هتلعجو» : هلوقل ديكأت « «اوم اظن الف» : هلوقو

 د نم باخ دقو# باذعلاب هيلع دعوتو احبق هدازو عراشلا هرقأ ٠ القع

 . اهريغو « [: هط] «املظ

 هيلع ىلاعت هللا یلص هلا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۸ ١4

 : لاق « ٌملْعَأ هلوسرو هللا : اولاق (؟ٌةَبيغلا ام َنورْدَنأ» : لاق مّلسو هلآ ىلعو

 ناك نإ» : لاق ؟لوقأ ام يخأ يف ناك نإ تْأرفأ : لاق , ركي اب كاخأ كركذ» .

 . هلم ةَجرخأ . (هتهب دقف هيف نكي مل نإو « ُهتبتْغا دقف لوقت ام هيف

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ : 1 هنع هللا يصر ةريره يبأ نعو)

 | : اولاق) ةمجعملا نيغلا رسكب : («؟ةبيغلا ام نوردتأ» : لاق ملسو هلآ ىلعو

 راو لاق , «ةركي امب كاخأ كركذ» : لاق « ملغأ ةلوسرو

 ا اا : لاق ؟لوقأ ام ٠

 . (ملسم هجرخأ) ناتهبلا نم ء ءاهلا حتفو عب : («هتهب

 بتغي الو : ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةبيغلا ريسفتل قيس هنأك ثيدحلا

٥٥| 



 ةريره يبأ ثيدح ١408 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - عماجلا باتك -

 يف لاق ‹ ةبيغلا ةقيقح ىلع ثيدحلا لدو « ١7[ : تارجحلا] «اضعب مكضعب

 . هيف ناك نإو « ءوسب هتبيغ يف ناسنإلا ركذت نأ يه : «ةياهنلا»

 ندب يف ناک ا هركي امب ءرملا ركذ : يلازغلل ًاعبت «راكذألا» يف يوونلا لاقو

 آنرا لرو كامرا ههل را ف رآ هاند را ةد را :هخقلا

 ‹ هب قلعتي امم كلذ ريغ وأ« هتسوبع وأ ‹ هتقالط وأ « هتكرح وأ « همداخ وأ « هجوز

 كلذ نمو : يوونلا لاق . ةراشإلاب وأ «زمرلاب وأ « ظفللاب ركذ ءاوس ؛ ءوس ٌركذ

 بسني نم ضعب : وأ « ملعلا يعدي نم : لاق مهلوقك نيفنصملا مالك يف ضيرعتلا
 هللا : هركذ دنع مهلوق هنمو « هب دارملا عماسلا مهفي ام كلذ وحن وأ « حالصلا ىلإ

 .'ةبيغلا نم كلذ لكف ؛ كلذ وحنو « ةمالسلا هللا لأسن « انيلع سوتي هللا « انيفاعي

 اذه ىلإو ‹ هترضحو هتبيغ ىف هركذل لماش , «هركي اب كاخأ كركذ» : هلوقو

 نم اهقاقتشاف ةغل اهانعم اأو ‹ يعرشلا اهانعمل انايب ثيدحلا نوكيو « ةفئاط بهذ

 يعرشلا اهانعم نأ ةعامج حجرو« ةبيغلا يف الإ نوكت ال اهنأ ىلع لدي .بيغلا .

 هلو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ ًادنسم ًاثيدح كلذ ىف اوورو « يوغللا اهانعمل قفاوم

 تبث نإ اذه نوكيف E كاخأ هب هجاوت نأ تهرك ام» : لاق هنأ ملسو

 : هلوقب مهضعب اهرسفف ؛ اذه ىلع ةلاد ءاملعلا ريسافتو « ةريره يبأ ثيدحل اك

 نإو  ءوسب هفلخ نم ناسنإلا ركذت نأ يه : هلوقب رخآو « بيغلا رهظب بيعلا ركذ
 . ةبيغ نكي مل نإو « ىذألا نم هيف 1 مارح هجولا يف بيعلا ركذ معن « هيف ناك

 « هتبيغ زوجت نمؤملا ريغ نأ ىلع ليلد  نيدلا ان يأ - «كاحخأ» : هلوق يفو

 خأب سيل نم نأ ىلع ليلد ثيدحل ا يف : رذنملا نبا لاق ؛ كلذ يف مالكلا مّدقتو

 هه"



 ةريره يبأ ثيدح 4 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ ظ عماجلا باتك ۔ ۸

 ال مالسإلا نع هتعدب هتجرخأ دق نمو « للملا لهأ رئاسو ينارصنلاو يدوهيلاك

 . اهركذب اهرشن ال هبياعمل لوأتلاو « هيواسم ىطو « هيلع ونحلا ىلوألاف هاخأ ناك

 لهأك هب باعي ام هرکی ال ناك اذإ هنأب رعشي ام« «هرکی امب» : هلوق يفو

 . ةبيغ نوكي ال هنإف « نوجملاو ةعالخلا

 نم وه له ا قاب سياج قمر عرش نم ناس ینا عيا

 لدتساو « رئابكلا نم اهنأ ىلع عامجإلا يبطرقلا لقنف ؟رئابكلا وأ «رئاغصلا

 «مارح مكيلع مكلاومأو مكضارعأو مک ءامد نإ» : تباثلا ثيدحلاب اهربكل

 لاق . رئاغصلا نم اهنأ ىلإ ةيعفاشلا نم «ةدمعلا» بحاصو ىلازغلا بهذو

 8 ىلإ و NS ۷ حرص نم را مل : يعرفألا

TTTهللاو « كلذك 0 ا  

 ةبيغلا نم ريذحتلا يف ثيداحألاو ؛ ًاتيم : يأ - يمدآلا محل لكأ ةلزنم اهلزنأ

 كا ةعساو

 ش ظ : ةتس ارومأ ةبيغلا نم ءاملعلا ىنثتسا دق هنأ ملعاو (

 هنإ وأ « يلام ذخأو نملظ د نالف : مولظملا لوقي نأ زوجيف ؛ ملظتلا : لوألا

 وأ . اهتلازإ ىلع ةردق هل نم ىلع ةياكش كلذل هركذ ناك اذإ نكلو « ملاظ

 يبأ نم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هل اهتياكش دنع دنه لوق هليلدو  اهفيفخت

 هوا



 ةريره يبأ ثيدح ٠٠ ١404 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك ۔ ۸

 4 ىلع هتردق نظي نمل هركذب رکنملا رييغت ةناعتسالا : يناغلا

 ٠ . ةيصعمل اب ارهاجم نكي مل نم قح يف « اذك لعف نالف : لوقيف

 ىلإ يقيرط امف « اذكب ينملظ الف : يتفملل لوقي نأب ءاتفتسالا : ثلاثلا

 . هنم عقو ام ركذب الإ هيلع مرحي امع صالخلا فرعي ال هنأ هليلدو ؟هنع صالخلا

 ردصتي نمو دوهشلاو ةاورلا حرجك «رارتغالا نم نيملسملل ريذحتلا : عبارلا

 سئب» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوق هليلدو ‹ ةيلهألا مدع عم ءاتفإلاو سيردتلل

 كلذو ‹ «كولعصف ةيواعم امأ» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقو « «ةريشعلا وخأ

 ةيواعم اهبطخ هنأ ركذتو هريشتستو هلع هنذأتست سيق تنب ةمطاف تءاج اهنأ

 اًمأو ء هل لام ال كولعصف ةيواعم امأ» : لاقف مهج وبأ اهبطخو نايفس يبأ نبا

 . ثيدحلا « («ةماسأ يحكنا» : لاق مث ‹ «هقتاع نع هاصع عضي الف < مهج وبأ

 تايالولا يوذو نيساكملاك ؛ ةعدبلا وأ « قسفلاب رهاج نم ركذ : سماخلا

 : ثيدح ىف هليلد مدقتو « هی نود هب نورهاجي امب مهركذ زوجيف ٠ ‹ ةلطابلا

 . «رجافلا اوركذا»

 e جرعألاو روعألاك بيعلا نم هيف امب صخشلاب فيرعتلا : سداسلا

 : هلوق يف فيرش يبأ نبا اهعمجو ؛ هتبيغو هصقن هب داري الو

 رذحمو فرعمو ملظتم ةتس ىف ةبيغب سيل مذلا

 . ركنم ةلازإ يف ةناعإلا بلط نمو تفتسمو ًاقسف رهظلو

 الو ‹ اوشَجانت الو . او دّساحت ال» : هلي هللا لوسر لاق : لاق ُهّنعو 4

 ؛ ًاناوخإ هللا دابع اونوكو « ضعب ىلع مُكُضْعَب ْعِبَي الو « اوُرَبا دت الو « اوُضغابت
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 ةريره يبأ ثيدح - ١1١4  قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب- 5 0 ا تاع

 رو انهه ىوقّتلا « ُهَرقحي الو « هل ذخي الو  ةُملظي ال ملسملا وُخأ ململ

ي نأ ٌرشلا نم ئرما بسحب د تاّرم ثالث هرادّص ىلإ
 كا ملسملا هاخأ رقح

 . ملسُم ةَجرخأ «ةضرعو هلامو همد : : ٌمارح ملسملا ىلع ملسملا

 الو ءاو دساحت ال» : للي هللا لوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : يأ : (هنعو)

 : (عبي الو « اوربا دت الو ء اوضغابت الو) ةمجعملا نيشلاو ميجلاب : (اوشجانت

 ص مكض 9 عيبلا نم تالاب : يقيلا نم اجلا نينلاب
 الو هملظي ال ملسُلا وُخَأ ملا ؛ ًاناوخإ) ءادنلا ىلع بوصنم : (هللا دابع

 فاقلابو ةمجعملا ءاحلا نوكسو ةعراضملا فرح حتفب : (هرقحي الو .هلذخي

 ءاخلابو ءايلا مضب . «هرفخي ال» : مهضعب هاورو : ضايع يضاقلا لاق « ءارف

 لوألا باوصلاو : لاق « هنامأ ضقني الو ‹ هدهعب ردغي ال : يأ ؛ ءافلابو ةمجعملا

 نأ ٌرشلا نم ئرما بسحب  تاّرم ثالث هردص ىلإ ٌريشيو  انهه ىوقتلا)
 e مارح ملنا ىلع ملسملا لك ملْسَُلا هاخأ رقخي

 . (ملسم هجرخأ

 : عراشلا اهنع ىهن رومأ ىلع لمتشا ثيدحلا

 دحاو لک دسح نع ىهن , نينثا نيب نوكي لعافت وهو  دساحتلا : لوألا

 ل تاب سيدا e وتاعاسب

 نم هنأ عم هدسحب هيزاجيو هئفاكي نم عم هنع ىهن اذإ هنأل ؛ ىلوألا قيرطب

 ىلوأ نا عم وهف[ : ىروشلا] (اهلشم ةئيس ةئيس ءازجو# : باب

 ياا مك

 و



 ةريره يبأ ثيدح ١1504 قالحخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك - ۸

 اهنع يهنلا هجوو ؛ عيبلا يف اهقيقحت مّدقتو « ةشجانملا نع يهنلا : يناثلا

 : ظفلب «أطوملا» يف ظفللا اذه ريغب يور دقو « ءاضغبلاو ةوادعلا بابسأ نم اهنا

 : لاقيو « هب دارفنالا ةبحمو ءيشلا يف ةبغرلا يهو ةسفانملا نم ؛ «اوسفانت الو»

 ةبغرلا نع يهن اهنع ىهنلاو « هيف تبغر اذإ ًاسافنو ةسفانم ءيشلا يف تسفان

 -. اهظوظحو اهبابسأو ايندلا يف

 نم (اودساحت» يف ام هيفو ؛ لعافت وهو « ضغابتلا نع يهنلا : ثلاثلاو

 يطاعت نع يهن وهو « ىلوألاب اهب دارفنالاو . ةضغابملا يف لباقتلا نع يهنلا

 ريغل ةضغابملا ىلإ هجوتم مذلاو « ببس نع الإ نوكي ال ضغبلا نأل ؛ هبابسأ
 نم هللا يف بحلاو هللا يف ضغبلا نإف ؛ ةبجاو ىهف هلل تناك ام امأف « هللا

 | + امهبلع نالا رمح تبدا ىف درو. لب نالا
 مكدحأ رجهيف اورجاهت ال : يأ : يباطخلا لاق « ربادتلا نع يهنلا : عبارلا

 نبا لاقو « هاري نيح هنع ضرعأ اذإ « هربد رخآلل لجرلا ةيلوت نم ذوخأم ؛ هاخأ

 « هربد ىلو ضرعأ نمو ضرعأ ضغبأ نم نأل ؛ ربادت : ضارعإلل ليق :ٌربلا دبع
 رتاتسملا سر: رخآلا ىلع ىدخأ راب آل ام ليقود نکلا بحملاو

 ىنعم : يرزاملا لاقو ءرخآلا نود ءيشب راپ نچ هد يلوي هنأل اركب

 ربادتلا : يرهزلا نع «أطوملا» يفو « هتيداع : يأ ؛ هترباد : لوقت « ةاداعملا ربادتلا

 : يهو ثيدحلا ةيقب نم هذخأ هنأكو « ههجوب هنع ربدي ؛ مالسلا نع ضارعإلا

 هنإف ؛ «مالسلاب أدبي يذلا امهريخو ‹ اذه ضرعيو اذه ضرعيف نايقتلي»

 . ضارعإلا عفري امهدحأ نم وأ « امهنم مالسلا رودص نأ هنم مهفي

٥0“ 



 ةريره يبأ ثيدح ٠ ١4١4 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك - ۸

 ‹ ةلمهملاب ناك نإو ‹ ةمجعملا نيغلاب ناك نإ ؛ يغبلا نع يهنلا : سماخلا

 : ربلا دبع نبا لاق « عيبلا باتك يف مدقت دقو ؛ ضعب عيب ىلع ضعب عيب نعف

 ريغب هتبحص دعب هتعيطقو هنع ضارعإلاو ملسملا ضغب ميرحت ثيدحلا نمضت
 ةلماعم هلماعي نأ رمأ مث هيلع ىلاعت هللا معنأ ام ىلع هل دسحلاو « يعرش بنذ

 بئاغلاو رضاحلا نيب كلذ يف قرف الو « هبياعم نع ثحببي الو « بيسنلا خألا

 . تيملاو يحلاو

 راشأف؛ ؛ س هللا دابع اونوكو» : 3 مهثح ةسمخلا يهانملا هذه دعبو

 ىنعملا : يبطرقلا لاق ٠ رمأ امل لاثتمالا هلل ةيدوبعلا قح نم نأ ىلإ « «دابع» : هلوقب

 ؛ ةحيصنلاو ةنواعملاو ةاساوملاو ةبحاو ةمحرلاو ةقفشلا يف بسنلا ناوخإك اونوك

 ىلص هللا لوسر رمأ نإف ؛ رومألا هذهب : يأ ؛ «هللا رمأ امك» : ةدايز ملسمل ةياور يفو

 ملسملا» : هلوقب ملسملا ةوخأ ىلع ًاثح ملسملا دازو ىلاعت هنم رمأ ملسو هلآو هيلع هللا

 ‹ هيرحتو ملظلا قيقحت مدقتو ؛ هملظي ال هنأ ةوخألا قوقح نم ركذو « «ملسملا وخأ

 . هفرشل ملسملا صخ امنإو ًاضيأ رفاكلا قح يف مرحم ملظلاو
 عفد ىف هب ناعتسا اذإ هانعمو ءرصنلاو ةناعإلا كرت نالذخلاو . «هلذخي ًالو»

 هيلع ربكتي الو ‹ هرقتحي الو « «هرقحي الو» « هناعأ عفن يأ بلج وأ ءرض يأ

 ظ . هانعمب وهو « «هرقتحي ال ىوريو ؛ هب فختسيو

 نم بلقلا يف يف لحب ام ىوقتلا ةدمع نأب رابخإ , «انه اه ىوقتلا» : هلوقو

 ال هللا نإ» : ملم ثيدح لد هيلعو « هل لامعألا صالخإو هتبقارمو هللا ةيشخ

 نأ : يأ ؛ «مكبولق ىلإ رظني نكلو ؛ مكروص ىلإ الو « مكماسجأ ىلإ رظني

oo 



 كلام نب ةبطق ثيدح 1١5٠١ قالحخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 5 عماجلا باتك - ۸

 لامعألاو ةرهاظلا ةروضلا:نود بلقلإ ىف ام ىلع نوكت اغنإ ةبساحاو ةازاجنا .
 اذإ ةغضم دسجلا يف نإ» مدقتو بلقلا اياخمو تالا اهتدهع ناف نرالا

 . «دسجلا دسف تدسف اذإو . دسجلا حلص تحلص

 نم نوكي نأ ا يأ ؛ ؛ «هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب)» : هلوقو

 مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» : هلوق يفو « اهدحو ةلصخلا هذهب رشلا لهأ

 . ًايعطق ًاملع عرشلا نم مولعم وهو « ضارعألاو لاومألاو ءامدلا ميرحتب رابخإ

 هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب ةبطق نعو - ٠١

 لامعألاو قالخألا تاركنُم ينبح مهللا» : لوقي مّلسو هلآو هيلع ىلاعت

 . هل ظفللاو < مكاحلا هحّحصو ؛ يذمرتلا هجرخأ . «ءاودألاو ءاوهألاو

 كلام نبا) ةدحوملا حتفو ةلمهملا ءاطلا نوكسو فاقلا مضب : (ةبطق نعو)
 لاو ةا نيغلاو ةيقوفلا ةانثملاب ؛ يبلغتلا : هل لاقي : (هنع هللا يضر
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوس ناك : : لاق) ةلمهملا نيعلاو ةثلثملاب ؛ ىبلعثلا

 ءاوهألاو لامعألاو قالخألا تاركنُم ينّبنَج تج > مهللا» لرقم لو هلآو

 3 ظفللاو < مكاحلا هححصو « يذمرتلا هجرخأ . «ءاودألاو

 . يندعاب : يأ ؛ ؛ ةدعابم ا : بينجتلا

 يتلا ناسنإلا فاصوأ قالخألا : يبطرقلا لاق « قلخ عمج : ' قالخألاو

 . ةمومذمو ةدومحم يهو « هريغ اهب لماعي
 الو ‹ اهنم فصتنتف كسفن ىلع كريغ عم نوكت نأ : لامجإلا ىلع ةدومحماف

 ةمحرلاو ىذألا لمحتو ربصلاو دوجلاو ملحلاو وفعلا : ليصفتلا ىلعو « اهل فصتنت

 .  .٠ كلذ وحنو « بناجلا نيلو ددوتلاو جئاوحلا ءاضقو ةقفشلاو

 همم



 سابع نبا ثيدح ١4١١  قالخأألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 5 عماجلا باتك 18

 هلآو هيلع هللا ىلص لأس يتلا قالخألا تاركنم يهو كلذ دض : ةمومذملاو
 تنسح امك مهللا» : هلوق يفو « ثيدحلا اذه يف اهايإ هبنجي نأ هبز ملسو

 ىلص هئاعد يفو « نابح نبا هححصو « دمحأ هجرخأ . «يقلُخ نّسحف يقلخ

 يدهي ال قالخألا نسحأل يندهاو» : حاتتفالا يف ملسو هلآو هيلع هللا

 . «كريغ اهئيس ين فرصي ال ؛ اهئيس ينع فرصاو « كاوس اهنسحأل

 , ىوه عمج ءاوهألا تاركنمو  ةداع وأ « ًاعرش ركني ام : لامعألا تاركنمو

 : اعرش هيلع دمحي دصقم ىلإ رظن ريع ص .ن فنلا هيهتشت ام وه : ىوهلاو

 هّللا ىلص يبنلا ناك يتلا ةرفنملا ماقسألا : : ىهو « ءاد عمج ءاودألا تاركنمو

 ناكو « بنجلا تاذك : ةكلهملاو . صربلاو ماذجلاك اهنم ذوعتي ملسو هلآو هيلع

 . ماقسألا يس نم ذيعتسي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نعو - ١١

 ادعوم ةع الو , ةحزامت الو « ةلاخأ رامت لا : مّلسو هلآ ىلعو هيلع لع ىلاعت

 . فيعض دنسب يذمرتلا هجرخأ «هفلختف

 ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر سابع نبا نع)

 ١ : (هحزامت الو «٠ كانخأ) ةلداجملا ىهو « ةارامملا نم : : (رامت ال» : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . (فيعض دنسب يذمرتلا هجرخأ . «ةقلختف ا دعوم ُهدعَت الو) حزملا نم

 نم ةعامج نأ نارا ورهف" ةازملا ىف: ا کیدا ام ىف نکل

 رمأ نم ءيش يف ىرامتن نحنو ی هللا لوسر انيلع جرخ : اولاق ةباحصلا

 ةمأ اي اذهبأ» لاقز انرهتنا مث « هلثف بضغي مل ًاديديش ًابضغ بضغف « نيدل

 ه4



 سابع نبا ثيدح ١4١١ قالخألا ئواسم نم بیهرتلا باب - 5 عماجلا باتك -

 .هريخ ةلقل ءارملا اورذ ءاذه لثمب مكلبق ناك نم كلهأ امنإ !؟مترمأ دمحم

 ‹ هتراسخ تمت دق يرامملا نإف ؛ ءارملا اورذ ‹ يرامي ال نمؤملا نإف ؛ ءارملا اورذ

 هل عفشأ ال يرامملا نإف ؛ ءارملا اورذ ء ًايرامم لازت ال نأ امثإ ىفك « ءارملا اورذ
  اهلفسأ اهضاير يف ةنخلا يف تايبأ ةثالثب ميعز انأف ءارملا اورذ ‹ ةمايقلا موي

 يناهن ام لّوأ هنإف ؛ ءارملا اورذ ‹ قداص وهو « ءارملا كرت نمل اهالعأو اهطسوأو

 لاجرلا ضغبأ نإ» : ًاعوفرم ناخيشلا جرخأو « «ناثوألا ةدابع دعب يبر هنع

 . هبحاص جحي يذلا : يأ ؛ ءارملا ديدشلا :.يأ ؛ (مصخلا دلألا هللا ىلإ

 ىوس ضرغ ريغل هيف للخ راهظإل كريغ مالك يف كنعط ءارملا ةقيقحو

 بهاذملا راهظإب قلعتي ام وه لادجلاو « هيلع كتيزم راهظإو « هلئاق ريقحت

 ءادتبا ةرات نوكيو « هريغ وأ « هب ىفوتسيل مالكلا يف جاحل ةموصخلاو « اهريرقتو

 راهظإل نكي مل اذإ حيبق لكلاو « اضارتعا الإ نوكي ال ءارملاو « اضارتعا ةراتو

 . هناكرأ مدهو لطابلا ضاحدإو هنايبو قحلا

 يف ةلخاد تسيلف « لادجلا نع لخت مل نإو « ةدئافلل ملعلا لهأ ةرظانم امأو

 «نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو : ىلاعت لاق دقو ‹ يهنلا

 نع ىهنلا ثيدحلا دافأو « ًافلخو ًافلس نوملسملا هيلع عمجأ دقو « ٤١[ : توبكنعلا]

 « لطابب ناك وأ « ةشحولا بلجي ام هنع يهنملاو « ةباعدلا : حازملاو « خألا ةحزام

 جرخأ دقف ؛ زئاج وهف رطاخلا ربجو بطاختلا نسحو قلخلا طسب هيف ام اّمأو
 : لاق ؟انبعادتل كنإ !هللا لوسر اي : اولاق مهنأ ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا

 . «اقح الإ لوقأ ال ينإ»

0۰ 



 يردخلا ديعس يبأ ثيدح ١417 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 4 عماجلا باتك 18

 ‹ نيقفانملا تافص نم هنأ مدقتو « دعولا فالخإ نع يهنلا ثيدحلا دافأو

 اذإ اّمأو , «هفالخل رمضم تنأو هدعت نأ» : ثيدح هديق دقو يرحتلا هرهاظو

 . يهنلا تحت لخدي الف « عنام ضرعف ءافولا ىلع مزاع تنأو هتدعو

 ىّلص هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرل ديعس يبأ نعو 3 ١
 ءوسو لخبلا : نمؤم يف ناعمتجت ال ناتلصخ» : مُلسو هلآو هيلع ىلاعت هلل

 . فْعض هدنس يفو « يذمرتلا هجرخأ . «قلخلا

 ىلاعت هللا ىلص هلا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 ةجرخأ : «قلخلا ءوسو لخبلا : نمؤم يف ناعمتجت ال ناتلصخ» : ملسو هلآو هيلع

 يف هللا هّمذ دقو « ًاعرشو ًافرع لخبلا حبق ملع دق: (فُعض هدنس يفو « يذمرتلا

 يف هلوقبو « [7 : ءاسنلا] (لخبلاب سانلا نورمأيو نولخبي نيذلا# : هلوقب هباتك

 سانلا رمأي مل نم مذ لب ؛ ۲١[ :نارمع لآ] (ميلأ باذعب مهرشبف# : نيزناكلا

 ‹ ["؛ : ةقاحلا] #نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو : ىلاعت لاقف « هفالخ ىلع مهثحيو

 اولاق مهنإ رافكلا نع ةياكحلا ىف لاقو « نيدلا مويب نوبذكي نيذلا تافص نم هلعج
 . ةيآلا :٤٤[ رثدلا] (نيكسملا معطن كن ملو# : رانلا تاقبط يف مهو

 مهضعب هدحو « كلذ ىف مهمالك انمدقو ؛ هنم مومذملا يف ءاملعلا فلتخا امنإو

 ًاليخب ناك كلذ عنم نمف بجاو لك عنم هنأ قحلاو « ةاكزلا عنم عرشلا يف هنأب
 . ناقعلا هلاني

 باصقلا ىلإ زبخلاو محللا دري نم نإف ؛ فاك ريغ دحلا اذهو : يلازغلا لاق

 وأ ‹ ةمقل يف هلايع قياضي نم اذكو « ًاقافتا اليخب دعي « ةبح نزو صقنل زابخلاو

 هكأ



 ةريره يبأ ثيدح 1417 ١ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك ۔ ۸

eهيدي نيب نم اذكو ‹ مهل يضاقلا ضرف ام مهل ملس ام دعب هلام نم اهولكأ ةرمت  

 يف اذه : تلق . ها . اليخب دعي « هافخأف هكراشي هنأ نظي نم رضحف فيغر

 0. ًاضقن دري الف ؛ باقعلا قحتسي نم ال ًافرع ليخبلا

 هيف تدرو E قلخلا ءوسو < هيف لوقلا مدقت دقف ؛ قلخلا نسح امأو

 لمعلا دسفي قلخلا ءوس» : مكاحلا جرخأف ؛ ناميإلا يفاني هنأ ىلع ةلاد ثيداحأ

 ءاسنلا ةعاطو « موش قلخلا ءوس» : هدنم نبا جرخأو ‹ «لسعلا لخلا دسفي امك

 الإ ةبوت ءيش لكل نإ» : بيطنخلا جرخأو « «ءامن ةكلملا نسحو « ةمادن

 جرخأو « «هنم رش وه اميف عقو الإ بنذ نم بوتي ال هنإف ؛ قلخلا ءوس بحاص

 بوتي ال هنإف ؛ قلخلا ءوس الإ ةبوت هللا دنع هلو الإ بنذ نم ام» : ينوباصلا

 ال» : هجام نباو يذمرتلا جرخأو ‹ «هنم رش وه اميف عقو الإ بنذ نم هبحاص

 نمؤملا لمحي هلعلو « ةعساو بابلا يف ثيداحألاو ‹ «قلخلا ئيس ةنجلا لخدي

 اذإ دارأ وأ «ريفنتلاو رد جرخم جرخ هنأ وأ ! ناميإلا لماك ىلع ثيدحلا يف

 . يعطق بجاو كرتل ًالحتسم ةاكزلا جارخإ كرت

 هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۳

 . ملسم هجرخأ 1 (موُلظملا دتعي ل ام ئدابلا یلعف «الاق ام ناّبَتْسمْلا» : ملسو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 هجرخأ . «مولظملا دتعي ملام < ئدابلا ىلعف < الاق ام نابتسملا» : ملسو

 مثإ نأو « اهلثمب ةيذألاب ناسنإلا أدتبا نم ةازاجم زاوج ىلع ثيدحلا لد : (ملسم

 بيجا يدتعي نأ الإ بيجملا هلاق ام لكل ببستملا هنأل ؛ ئدابلا ىلع دئاع كلذ

o 



 ةمرص يبأ ثيدح - 4 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ؛ عماجلا باتك -

 ظ بقوع ام لشم يف هل نذأ ام هنأل ؛ هناودع مثإ هب ضصتخيف : مالكلاب هتيذأ ىف

 او دتعاف مكيلع ىدتعا نمف# « [؛١ : ىروشلا] «اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو) : هب

 لامتحالاو ربصلاو ةأفاكملا مدعو « [194 : ةرقبلا] «مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 تكسف « قلو هترضحب هنع هللا يضر ركب ابأ بس ًالجر نأ تبث : دقف ؛ لضفأ

 يف هل ليقف « ويب يبنلا ماقف « ركب وبأ هباجأ مث « دعاق ليَ يبنلاو ركب وبأ
 فصتنا املف « هنع بيجي كلم نإك ركب وبأ تكس امل هنإ» :لاقف ؟كلذ

 نإ رفغو ربص نلو) : ىلاعت لاق . ظفللا اذه وحن وأ « «ناطيشلا رضح هسفنل

 ( e ىروشلا] فسد 00-6

 ا «هيلع هللا ى قش ًاملسم قاش نمو« هلا راض املس اض

 . هنسحو « يذمرتلاو

  ءارلا نوكسو ةلمهملا EE (هنع ۾ هللا يضر ةمرص يبأ نعو)
 «راجنلا نب نزام ينب نم وهو « ًاريثك ًافالتخخا همسا يف فلتخاو هتينكب رهتشا

 املس راق نما ةالك هللا لوسر لاق : لاق) دهاشملا نم اهدعب امو اردب دهش

 ‹ يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . «هيلع هللا ق قش ًاملسم قاش نمو « هللا هراض

 ريغب هضرع وأ « هسفن وأ ‹ هلام يف ةرضم ملسم ىلع لخدأ نم : نا (هنسحو

 ةقاشملاو ‹ ةرضملا هيلع لخدأو هلعف سنج نم هازاج : يأ ؛ هللا هراض قح

 ا ای یاو اس یا يأ ؛ ةعزانملا

 . ءيش يأب ملسملا ىذأ نم ريذحت ثيدحلاو

o 



 ةشئاعو دوعسم نباو ءادردلا يبأ ثيداحأ ١5١71١51١6 ... بيهرتلا باب :  عماجلا باتك -۔۸

 ت

 نإ» : غلي هللا لوسز لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو 06

 . هححصو ‹ يذمرتلا هجرخأ . «ءيذّبلا شحافلا ضغبي هللا

 هللا نإ» : قي هللا لوستر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو)

 ‹ ةبحلا دض ضغبلا : (هححصو « يذمرتلا هجرخأ . «ءيذبلا شحافلا ضغبي

 . ءاذبلا نم ليعف ءيذبلاو « هايإ هماركإ مدعو هب ةبوقعلا لازنإ هدبع هللا ضغبو
 : يتآلا ثيدحلا هل لد امك « نمؤملا تافص نم سيل يذلا حيبقلا مالكلا وهو

 الو ناعطلاب نمؤملا يلو : ةعفر درحم نأ تول نق ةلود 45

 حجرو « مكاحلا هححصو « هنسحو . ؛ءيذّبلا الو« شحافلا الو ءناعّنلا

 . هفقو ينطقرادلا

 ‹ ناعطلاب نمؤملا سيل» : و ر يأ : (هلو)

 حجرو . مكاحلا هححصو « هنسحو . «ءيذبلا الو . شحافلا الو , ناعللا الو

 ‹ هبس : يأ ؛ هضرع يف نعط : لاقي ؛ بسلا : نعطلا : (هفقو ينطقرادلا

 ريغ ةدايزلا موهفمو < هدا : يأ ؛ لاعف ةنزب ةغلابملل لعاف مسا ناعللاو

 تافص نم سيل هنأب رابخإ ثيدحلاو « هريثكو هليلق مرحم نعللا نإف ؛ دارم
 رفاكلا نعل كلذ نم ىنثتسي هنأ الإ« نعللاو بسلا ناميإلا لماكلا نمؤملا

 . هلوسرو هللا هنعل نمو « رمخلا براشو

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۷

 فراخلا رخل «اوُمدق ام ىلإ اوضفأ دق مهّئإف تاوُم مالا اوبست ال» : مّلَسو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

o“ 



 ةفيذح ثيدح 6 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب ٤ - عماجلا باتك 8

 هجرخأ.«اومدق ام ىلإ اوضفأ دق مهنإف ؛ تاومألا اوبست ال» : ملسو

 ىلاعت هللا ىلص هللعو مدقت دقو ؛ هريغو رفاكلل ماع تاومألا بس : (يراخبلا

 ىلإ مهرمأ راصو « مهلامعأ نم اومدق ام ىلإ مهئاضفإب ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هيلع مالكلاو « زئانجلا رخآ يف هظفلب ثيدحلا رم دقو « مهالوم

 ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو

 . هيلع قفتم . «تاّنق ةّنجلا لُخدي ال» : َمّلسو هلآ ىلعو هيلع

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نعو)

 فلألا دعبو ةيقوف ةانثمو فاقب («تاتق ةنجلا لخدي ال» : ملسو هلآ ىلعو

 تاتقلا نيب نإ : ليقو : (هيلع قفتم) هظفلب يور دقو ؛ مامنلا وهو « اضيأ ةانثم

 نم عمستي يذلا تاتقلاو ءاهغلبيل ةصقلا رضحي يذلا مامنلاف ؛ ًاقرف مامنلاو

 ا ليما و او

 . مهنيب داسفإلل ضعب ىلإ مهضعب

 وأ « هيلإ لوقنملا 5 هفشك هرکی ام فشك اهّدح نإ : ىلازغلا لاقو

 . ءاميإلاب وأ ‹ ةباتكلاب وأ « زمرلاب فشكلا ناك ءاوسو « ثلاث وأ « هنع لوقنملا

 هآر ولف ؛ هفشك هركي امع رتا كشعو رسلا ءاشفإ ةميمنلا ةقيقحن : لاق

 ظ بج عما

 ءاشفإ نم نوكي لب ؛ ةميمنلا يف لخدي ال اذه لثم نأ لمتحيو : تلق

 : ًاعوفرم يناربطلا جرخأ ؛ ثيداحأ ةدع ةميمنلا يف دروو ًاضيأ مرحم وهو ءرسلا

 : ىلاعت هلوق الت مث ‹ «هنم انأ الو ‹ ةناهك الو ‹ ةميم الو < دسح وذ انم سيلا

00 



 سنأ ثيدح 48 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك - ۸

 ًامثإو ًاناتهب اولمتحا دقف اوبستكا ام ريغب تانمؤملاو نينمؤملا نوذؤي نيذلاو»
 . هللا ركذ اوؤر اذإ نيذلا هللا دابع رايخ» : دمحأ جرخأو « [58 : بازحألا] «انيبم
 عم هللا مهرشحي بيعلا ءآربلل نوغابلا ةميمنلاب نوؤاشملا هللا دابع رشو

 اس عمس اذإ امك ةميمنلا بجت دقو« ثيداحألا نم اذه ريغو « «بالكلا

 ركذ ريغب هريذحت نكمأ نإف ؛ هنم هرذحي ًاناودعو ًاملظ ناسنإ ءاذيإ ةدارإب ثدحتي
 . كلذ هل ركذ الإو « هنم هعمس نم

 ةمألا تعمجأ : يرذنملا ظفاحلا لاق « مامنلا بنذ مظع ىلع ليلد ثيدحلاو
 ام يلازغلل مالك يفو « هللا دنع بونذلا مظعأ نم اهنأو ةمرحم ةميمنلا نأ ىلع

 ا ةريبك نوكت ال اهنأ ىلع لدي

 : ل هللا لوسر لاق : لاق , هنع هللا يضر سنأ نعو 4

 . «طسوألا» ف يناربطلا هجرخأ . هبا دع هنع هللا فك هبضغ

 : ايندلا يبأ 97 دنع رمع نبا ثيدح نم ا هلو

 : للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نا نعو)

 نبا ثيدح نم دهاش هلو < «طسوألا» يف يارا هجرخأ . «هباذع هنع هللا

 E شالا يف مالكلا مدقت : (ايندلا ا نبا دنع رمع

 هيضتقي ام رادصإ نم هسفن عنمو هبضغ فك نم لضف يف ثيدحلا اذهو

 اذلو ؛ قاش رمأ وهو «. سفنلا داهجو ربصلاو ملحلاب الإ كلذ نوكي الو . بضغلا

 2 ام اذإو# : يي مم يي و ل هللا لعج

 . [۳۷ : ىروشلا] و وا



 ٠ - للك هللا لوسر لاق : .لاق هنع هللا يضر قيدّصلا ركب يبأ نعو :

 ةَجرحأ «ةكلملا ئّيَس الو« ليخب الو بح ةّنجلا لخدي ال» العرمذي« 

 . فعض هدانسإ ينو ؛ نيثيدح هقرفو 9

 ْ لک هلل لوسر لاق : لاق هنع هللا ا نعو)

 الو) عادخلا ؛ ةدحولايو ة ةحوتفم ةمجعملا ءاخلاب : (بَخ) رمألا لوأ نم : (ةنجلا

 بجي ام كرتي نم وهو : : («ةكلملا ّيس الو) ليخبلا ىلع مالكلا مّدلقت : (ليخب

 مهبيدأتل هكرت هلثمو « مهتبوقع يف دحلا زواجتي وأ « كيلامملا قح نم هيلع
 ةكلملا ءوس مئاهبلا كلذكو « اهريغو هللا ضئارف ميلعت نم ؛ ةيعرشلا بادآلاب

 اهيلع ةقشملاو ‹ لامحألا نم هقيطت ال ام اهليمحتو « ماعطلا نع اهلامهإب نوكي
 يفو « نيثيدح هقرفو « يذمرتلا هجرخأ) كلذ ريغو « فينعلا برضلاو ريسلاب
 . اهنم ريثك ىضم دقو « ةريثك دهاوش هل نكلو : (فعض هدانسإ

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر ساّبَع نبا نعو - ١١

 ديس يبول هارب سووا : مّلسو هلآو هيلع ىلاعت

 . يراخبلا هجرخأ صاصرلا ينعي ؛ «ةمايقلا موي ' ي كنآلا هينذأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو)

 اش اي يع سوما ملسو هلآو هيلع

 وه .(صاصرلا ينعي ي ؛ «ةمايقلا مْوَي) نونلا مضو دملاو ةزمهلا حتفب : (كنآلا

 ظ . (يراخبلا هجرخأ) هلبق امل ًاريسفت ثيدحلا يف جردم

 ظفلو ) 3 ديدشتو ةيقوفلا ةانثملاب ؛ (عمستا : «مارملا غولب» خسن ن يف اذكه

0¥ 



 سنا ثيدح _ ۲ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٠ ٤٠ عماجلا باتك ١6

 عامس هركي نم ثيدح عامتسا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو « «عمتسا نم» : يراخبلا

 ةياور نم «درفملا بدألا» يف يراخبلا ىورو « حيرصتلابو نئارقلاب فرعيو « هثيدح

 مطلف « امهيلإ تمقف « ثّدحتي لجر هعمو رمع نبا ىلع تررم : لاق يربقملا ديعس
 لاق . امهنذأتست ىّتح « امهعم مقت الف ناثّدحتي نينثا تدجو اذإ : لاقو يردص

 . امهيحانت لاح يف نييجانتملا ىلع لخدي نأ دحأل زوجي ال : بلا دبع نبا

 امهنع دعابت ولو « امهدنع دوعقلا امهيلع لخادلل يغبني الو : فنصملا لاق

 ال امهنأ ىلع لد « دحأ امهدنع سيلو « ارس مالكلا امهحاتتفا نأل ؛ امهنذإب الإ

 ٠ مالكلا ضعب عمس اذإ مهف ةّوق سانلا ضعبل نوكي دقو « هيلع عالطالا ناديري

 نذإلا ىف نوكي دق هنإف ؛ اضرلا ةفرعم نم هل دب الف ؛ هيقاب ىلع هب لدتسا

 سمو ع ةحئارلا قاشنتسا ثيدحلا عامتساب قحليو « ةهاركلا نطابلا يفو < ءايح

 ام وأ « مالك نم ناريجلاو لهألا لوقي ام رادلا لهأ راغص رابختساو « بوثلا

 وبس وير رم يبو وبما

  .ركنملا ةلازإل ثيدحلا

 لاو هيلع للا ىًلص هللا وسر لاق : لاق هنع هلا يضر سنا نعو ۲
 . نسح دانسإب ُراَربلا ةجرحأ . «ساتلا بويع نع ُهُبْيَعُهَلَعش ْنَمِل ىبوط» ملسو

 : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو)

 : (نسح دانسإب راّربلا ةجرخأ . «ساّئلا بويع ْنع ُهبِيَع ُهَلَعِش ْنَمل ىبوط»
 نام اط ىف كارلا ريم الا فرج متا وأ بيطلا نم ردصم : ىبوط

 رتسلا وأ ءاهتازإ بلطو « هبويع يف رظنلا هلغش نمل اهن دارلاو « اهعطقي ال ماع
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 رمع نبا ثيدح _۔ ۳ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك ۔ ۸

 « بويعلا نم مهنم ردصي امل فرعتلاو « هريغ بويع ركذب لاغتشالا نع اهيلع

 ا ا ا اا ا وب يترك ا

 «ةريغ رك ني هعدرب اه جفا

ET لاق اًمهنع هللا يضر رمع نبا نعو - ٣ 

 يقل « هتيشم يف لاتځخاو هسفن يف مظاعت ْنَم» : مّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 تاقث هلاجرو « مكاحلا هجرخأ . «نابضغ هيلع وهو « هللا .

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رمع نبا نعو)
 هيلع وهو « هللا يقل ‹ هتيشم يف لاتخاو هسفن يف مظاعت ْنَم» : مس ىو

 تيناوت لثم ؛ ‹ لعف ىنعمب ىتأي لعافت : (تاقث هلاجرو « مكاحلا ةجرخأ «نابضغ

 هنأ داقتعاب امإ ؛ هسفن مظع نم : يأ ؛ انه دارملا وهو « ةغلابم هيفو تينو ىنعمب

 لمتحيو . ةناهإلا هقاقحتسا ملعي ال نمم « هريغ هقحتسي ام قوف ميظعتلا نم قحتسي

 دقتعا : ربكتك ؛ ميظع هنأ هسفن يف دقتعا : يأ ؛ ةددشم ؛ مظعت ىنعمب مظاعت نأ انه

 يقالي اذهو « ًاميظع نوكي نأ بلط : يأ ؛ لعفتسا ىنعمب لعافت نوكي وأ « ريبك ريبك هنأ

 هنأ داقتعا وه : «ماكحألا ةلمكت» باتك يف يدهملا لاق امك ربكلاو « ربكت ىنعم

 . ةناهإلا هقاقحتسا ملعي ال نم هريغ هقحتسي ام قوف ميظعتلا نم قحتسي

 لاق : لاق هنأ : دوعسم نبا ثيدح نم يذمرتلاو مكاحلاو ملسم جرخأ دقو

 هبلق يف نم ةنجلا لخ دي ال» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر

 هبوث نوكي نأ بحي لجرلا نإ ! هللا لوسر اي : لجر لاق « «ربك نم ةرذ لاقشم
 ليمج هللا نإ» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص لاق ؟ًانسح هلعنو انسح
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 رمع نبا ثيدح _ ۳ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 6 ٠٠ عماجلا باتك - ۸

E؛ قحا نع و ا  

 . هلبقي الف ؛ قحلا نع ربكتي نأ وه : ليقو « ًاقح هاري الف

 اعقرت ةراكلإو قحلا عفدو e سانلا نع عافترالا هانعم : يوونلا لاقو

 «سانلا ىردزاو قحلا رطب نم ربكلا نكلو» : مكاحلا ةياور يف ءاجو < اریجتو

 . هدرو هعفد قحلا رطبف

 مهراقتحا : وه : : ةلمهلا ءاطلابو لان نوكسو ةمجعملا حتفب ؛ سانلا طمغو

 تيور « «نم» : ةظفلو < عردنلا هلاق ؛ ؛ مكاحلا دنع اوقف ءاج اذكه ‹ مهؤاردزاو

 يوبنلا ريسفتلاو « ةلوصوم اهنأ ىلع اهحتفبو رج فرح اهنأ ىلع اهميملرسكلاب
 افروز ا ع ىنعمب وه و اا ل نم نسل الا ىلع لد

 نافل اراقتحاو

 و ا يف قلخ وهو ؛ نطاب امإ ربكلا : «رجاوزلا» يف رجح نبا لاقو
 كلذ تارمث يهو ؛ حراوجلا نم ردصت لامعأ وهو ؛ رهاظ امإو « قحأ اذهب ربكلا

 قلخ وه لصألاف « ربك : لاقي اهمدع دنعو ؛ ربكت : لاقي اهروهظ دنعو « قلخلا
 وهف « هيلع ربكتملا قوف سفنلا ةيؤر ىلإ نوكرلاو حاورتسالا وه يذلا « سفنلا

 ريغ يعدتسي ال هنإف ؛ بجغلا قراف هبو هب ًاربكتمو هيلع ًاربكتم يعدتسي
 ءربكلا نود بجعلا هنم عقي نأ نكمأ امل ًامئاد هدارفنا ضرف ول ىتح « هب بجعل

 . ها . ًاربكت ناك هقوف هنأ یری نم هبحص نإف ؛ ءىشلا ماظعتسا درجم بجعلاف

 ربكلا يعون دحأ فطع نم هيلع هفطعو « ربكتلا نم وه ةيشملا يف لايتخالاو ٠

 , ديعولا قحتسي ربكلا اذه عاونأ نم نيعون نيب عمج نم : لوقي هنأك « رخآلا ىلع
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 ءادردلا ىبأو ةشئاعو لهس ثيداحأ 1475-١475 ... نم بيهرتلا باب 54 عماجلا باتك - ۸
 ِ ٠

”" 

 ربكلا مذ يف ثيداحأ تتبث تتبث دق هنأل ؛ ةباثلا ذهب نوكي ال امهدحأ نأ هنم مزلي الو

 . ىلاعت هللا بضغل هباجيإو ربكلا رحت ىلع لاد هريغو ثيدحلاو « ًاقلطم

 هللا لص هللا ؛ لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو - 4

 ينا هني ا «ناطيشلا نم ةلَجَعلا» : مّلسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 ا ظ نّسَح : لاقو
 ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس و

 : لاقو « يذمرتلا ا «ناطيشلا نم ةَلَجَعلا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هيف بولطملا ناك اميف ةمومذم يهو « ءيشلا يف ةعرسلا يه : ةلجعلا : (نَّسَح

 دقو . اهوحنو تاريخلا ىلإ ةعراسملا نم هليجعت بلطي ميف ةدومحم « ةانألا
 «نارمألا هل متيف ّنأتو هدؤتب عراس نإف ؛ ةعراسملاو ةانألا نيب ةافانم ال : لاقي

 . اهطسوأ رومألا رايخ نأ طباضلاو

 مّوشلا» : ل هللا لوس لاق: تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - 6

 ( . فْعَض هدنس يفو « دمحأ ةَجرخأ . «قلخلا ءوسأ

 207 قلك هللا لوسر لاق : تلاق اًهنع هللا يضر ةشئاع نعو)
 مالكلا مدقتو ؛ نميلا دض مؤشلا : (فعض هدنس يفو ‹ E هجرخأ . . «قلخلا
 ءوس هبيسف رورتكلا نيف یاب ا لك فارع موكل هنأو قلخلا ءوس ةقيقح ىلع

 هلا ىَّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو - 57 . هقيقحت مدقتو « دبعلل بستكم رايتخا هنسحو قلخلا ءوس نأب راعشإ هيفو « قلخلا
 . «ةمايقلا ّمْوَي ءادهش الو « ءاَعفش نونوكي ال نيناعّللا ّنإ» : مّلسو هلآ هيلع
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 لبج نب ذاعم ثيدح ١477 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك ۔ ۸

 . ملسم هجرخ ایا

 هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو)

 1 «ةمايقلا م موي هيب و يلا نإ» : ملسو

 . (ملسم

 مهل سيل نعللا يريثك نأب رابخإ ثيدحلاو « بيرق نعللا يف مالكلا مدقت
 يف نونمؤملا عفشي نيح نوعفشي ال : يأ ؛ ةمايقلا موي ةعافش لوبق هللا دنع

 غيلبت ىلع ءادهش ةمايقلا موي نونوكي ال : ليق « «ءادهش الو» ىنعمو < مهناوخإ

 لبقت الو « ايندلا يف ءادهش نونوكي ال : ليقو « تالاسرلا مهيلإ مهلسر مألا

 ال : ليقو « نيدلا يف لهاستلا ةلدأ نم نعللا راثكإ نأل ؛ مهقسفل مهتداهش

 هَدْحَو ءاعفشب قلعتم ةمايقلا مويف « هللا ليبس يف لتقلا يهو ةداهشلا نوقزري

 مل امل هتداهش نأ داريو « امهب قلعتي نأ امهيلع لمتحيو « نيريخألا نيذه ىلع

 نوكي ال كلذكو « قحلاب دهش نم باوث ةرخآلا يف هل بتكي مل ايندلا يف لبقت

 . ءادهشلا باوث ةرخآلا يف هل

 : قل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر لّبَج نب ذاعم نعو - ۷

 هدنسو « ُهتسحو يذمرتلا ةجرخأ . ال ىلع نع ناين خا رع

 رّيَع نم» : غي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نعو)

 ‹ هنسسحو يذمرتلا هجرخأ . (هَلمْعي ىّتح تُ مل) هب هباع نم : (بنذب احا
 ظ . (عطقنم هدنس
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 ةديح نب ةيواعم ثيدح ١478 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك 6

 : يأ  هاخأ ريع نم نأكو « هعاطقنا هرضي الف ؛ هدهاوشل يذمرتلا هنسح هنأك

 ىزاجي  «سوماقلا» يف امك ؛ بيع هب مزل ءيش لك وهو «راعلا نم « هباع

 هسفنب هباجعإ هبحص اذإ كاذو « هب هاخأ ريع ام بكتري ىتح « قيفوتلا بلسب
 . ةبوقعلا بجوي حيبق رييعتلا درجن بنذلا ركذ نأ هيفو « هاخأ هب ريع امم هتمالسب

 . اهيف دصقلا نسح عم « تفلس يتلا ةتسلا رومألل الإ ريغلا بيع ركذي ال هنأو

 : قلي هللا لوسر لاق : 08 ذهب نك یبا نع ميكس نیزه نمو ۲۸ د |[

 ا «هل ليو مث« هل ليو ؛ موقلا هب كحيل بذكيف ثدحي يذلل ليو

 ظ . يوق هدانسإو « ةثالثلا

 هللا يضر ةديح نب ةيواعم : (هدج نع هيبأ نع ميكح نب زهب نعو)
 هب كحضُيل بذكيف ثآدحُي يذلل لْيو» : قلك هللا لوسر لاق : لاق) اًمهنع
 . (يوق هدانسإو « ةثالثلا هجرخأ . «هل ليو مث« هل ليو ؛ موقلا

 ًأدتبم هنأ ىلع هعفرو « كالهلا ليولاو « يقهيبلا هجرخأو يذمرتلا هنسحو

 هانعم ىفو « مكيلع مالس : باب نم هنأل ةركنلاب ءادتبالا زاجو « رورجم او راجلا هربخ

 ؛ بذكلاو مكايإ» : ثيدح لثم « قالطإلا ىلع بذكلا يرحت يف ةدراولا ثيداحألا

 ,  يتأيس - «رانلا ىلإ يدهي روجفلاو , روجفلا ىلإ يدهي بذكلا نإف

 يف امهو روجفلا عم هنإف ! بذكلاو مكايإ» : «هحيحص» يف نابح نبا جرخأو

 يناربطلا دنع هلثمو < «رانلا

 ؛ بذكلا» : لاق ؟رانلا لهأ لمع ام : ةعيهل نبا ثيدح نم دمحأ جرخأو

 جرخأو « «رانلا لخد رفك اذإو «رفك رجف اذإو ءرجف بذك اذإ دبعلا نإف

o1 



 . ةديح نب ةيواعم ثيدح 6 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب- ٤ عماجلا باتك 6

 همس راد ابم هلآو هيلع هللا ىلص لاق هنأ يراخبلا

 باذکف هقدش قشي ثي هتيأر يذلا : يل الاق ينايتأ نيلجر ةليللا ت تيأر» : هلوق

 ها ىلص هايؤر ثيدح يف « «قافآلا غلبت ىتح « هنع لمحت ةبذكلا بذكي

 . ةريثك بابلا يف ثيداحألاو ؛ ملسو هلآو هيلع

 مرحيو « صاخ ميرحت اذهو « موقلا كاحضإل بذكلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو
 مهيلع بجي لب ؛ ركنملا ىلع رارقإ هنأل ؛ ابذك هوملع اذإ هعامس نيعماسلا ىلع

 نم ينايورلا لاق « رئابكلا نم بذكلا ع دقو . فقوملا نم مايقلا وأ« ريكنلا
 نأل ؛ ريغلاب رضي مل نإو « هتداهش تدر ًادصق بذك نمو ؛ ةريبك هنإ : ةيعفاشلا

 هربك يفن هل متي الو . ةريبكب سيل هنإ : يدهملا لاقو « لاح لكب مارح بذكلا

 ب ا هللا ىلص ىبنلا ىلع بذكلا نإف ؛ مومعلا ىلع

 ظ ظ را ‹ ملسمب رارضإلا

 نإ : لاقو < رك ہو حابمو بجاو ىلإ ءايحإلا» يف بذكلا يلازغلا مسقو

 هيف بذكلاف « ًاعيمج بذكلاو قدصلاب هيلإ لصوتلا ا لک

 كلذ ليصحت جتنأ نإ حابمف «هدحو بذكلاب هيلإ لصوتلا نكمأ نإو « مارح

 بجي نم ةمصع هيف ناك اذإ وهو ؛ كلذ ليصح بجو نإ بجاوو « دوصقملا

 اذإ اذكو « فلحلاو راكنإلا بجو ملاظ نم ةعيدؤلا نع يشخ اذإ اذكو « هذاقنإ

 هيلع ينجملا بلق ةلامتسا وأ « نيبلا تاذ حالصإ وأ « برح دوصقم متي ال ناك

 رع برشو انزلاك ةشحاف هنم تعقو اذإ اذكو « حابم وهف « بذكلاب الإ

oتلعف ام :  . 
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 سنأ ثيدح _- ۹ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - ٤ عماجلا باتك ١18

 ؛ قدصلا ىلع ةبترتملا ةدسفملاب بذكلا ةدسفم لباقت نأ يغبنيو : لاق مث

 اهيف كش وأ « سكعلاب تناك نإو « بذكلا هلف ٌدشأ قدصلا ةدسفم تناك نإف

 ا بسلا ملعب ايست رج
 . حيبأ ثيح هكرت ا قحب ةحماسملا

 يف ملسم هج رخأ امك روص ثالث يف ًاقافتا بذكلا زوجي تأ ملعاو

 : سانلا لوقي امم ءيش يف صخري عمسأ مل: باهش نبا لاق ؛ «حيحصلا»

 ‹ هتأرما لجرلا ثيدحو « سانلا نيب حالصإلاو « برحلا : ثالث يف الإ« بذك

 هذه يف بذكلا زاوج يف فالخ ال : ضايع يضاقلا لاق . اهجوز ةأرملا ثيدحو

 بذكلا» : ًاعوفرم ناعمس نب ساونلا نع راجنلا نبا جرخأو . روصلا ثالغلا

 حلصيل نيلجرلا نيب نوكي لجرلا : ثالث يف الإ مدآ نبا ىلع بتكي
 . «برحلا يف بذكلاو < كل ذب اهيضريل هتأرما ثدحي لجرلاو « امهنيب

 ‹ ةميمنلا مّرح فيك « بولقلا عامتجال هتبحمو هللا ةمكح يف رظنا : تلق

 بذكلا حابأو « ةشحولاو ةوادسعلا ديلوتو بولقلا داسفإ نم اهيف امل ؛ قدص يهو
 ! ةوادعلا باهذإو ةّدوملا بلجو بولقلا عجل ناك اذإ  ًامارح ناك نإو ۔

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر نتا نعوم 14۹

 . فيعض دانسإب اسا ا نب ثراحلا هاور . (هل ٌرفغتست نأ ٤ هتبتعا نم ةرافك»

 : لاق ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر س نعو) -

 دانسإب ةماسأ ا رب ثراحلا هاور . «هل رفغتست نأ ةتبتغا نم ةرافك»

 «نامإلا بعشا ىف يقهيبلاو « «هدنسم» يف ةبيش يبأ ا مرا (فيعض

 هالو



 ةشئاع ثيدح _ ٠ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب 5 عماجللا باتك - ۸

 نم يورو «. فعض امهديناسأ يفو « سنأ ثيدح نم« ةفلتخم ظافلأب امهريغو

 ‹ حصأ وهو : لاق « يقهيبلاو « ةفيذح ثيدح نم مكاحلاو « هانعمب ىرخأ قيرط

 هللا یلص هللا لوسر تلأسف ؛ يلهأ ىلع برذ يناسل يف ناك : لاق : هظفلو

 ينإ ؟ةفيذح ايرافغتسالا نم تنأ نيأ» : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 لجأل هنأ اصن هيف ليلد ال ثيدحلا اذهو «ةرم ةئام موي لك يف هللا رفغتسأل

 ظ . ناسللا برذ عفدل هلعل لب ؛ بايتغالا

 الو « يفكي هباتغا نمل باتغملا نم رافغتسالا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 باتغملا ملع اذإ : اولاقف ؛ ةيعفاشلاو ةيوداهلا تلصفو « هنم راذتعالا ىلإ جاتحي

 بلجي هنأل ًاضيأ بحتسي الو ءالف ملعي مل اذإ اّمأو . هنم لالحتسالا بجو

 : ًاعوفرم ة هريره يبا ثيدح نم يراخبلا جرخأ هنأ الإ ءردصلا راغيإو ةشحولا

 نأ لبق مويلا هنم هللحتيلف ‹ ءيش وأ « هضرع يف هيخأل ةملظم هدنع ناك نم»

 ‹ هتملظم ردقب هنم ذخأ حلاص لمع هل ناک نإ « مهرد الو «رانيد هل نوكي ال

 هوحن جرخأو « «هيلع لمحف هبحاص تائيس نم ذخأ تانسح هل نكي مل نإو

 مل نإو « لالحتسالا بجي هنأ ىلع لاد وهو« ىسوم يبأ ثيدح نم ىقهيبلا

 مة يوليو الاب ورم لح ا

 . يراخبلا ثيدح قالطإ هب ديقيو « ملعي

 'ضخبأ» : قل هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو . ٠١

 . ملم ُهَجَرْخَأ . «مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجّيلا

eلاجرلا ضغبأ» : قلك هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع  

0۷٦ 



 ةشئاع ثيدح _ ٠ قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 4 عماجلا باتك 148

 . (ملسم هجرخأ) ةلمهلا داصلا رسكو ءاخلا حتفب : : («مصخُا دلألا هللا ىلإ

 . هابناج امهو ؛ يداولا يديدل نم ذوخأم : دلألا

 . همصاخم جحي يذلا ةموصخلا ديدش : مصخلاو

 دقو «رخآ بناج يف ذخأ ةجحب هيلع جتحا املك هنأ قاقتشالا هجوو

 ملع ريغب ةموصخ يف لداج نم» : ثيدحك ةموصخلا مذ يف ثيداحأ تدرو

 : لاقو  يذمرتلا جرخأو «- هجيرخت مّدقت - «عزني ىح « هللا طخس يف لزي مل
 ‹ «امصاخم لازت ال نأ امثإ كب ىفك» : ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم  بيرغ

 . قح ىف تناك ولو « ةمومذم ةموصخلا نأ ثيداحألا قالطإ رهاظو

 ءافيتسال ةموصخلا نم ناسنالل دب ال : تلق نإف : «راكذألا» ىف يوونلا لاقو

 ريغبو لطابب مصاخ نمل وه اغإ ٌمذلا نأ : يلازغلا هب 560 باوجلاف ؟هقح

 لخديو « بناج يأ يف قحلا فرعي نأ لبق لكوتي هنإف ؛ يضاقلا ليكوك « ملع

 ددللا رهظي لب ؛ ةجاحلا ردق ىلع رصتقي ال نكل اقح بلطي نم مذلا يف

 رهقل دانعلا ضحم ةموصخلا ىلع هلمحي نم كلذكو « همصخ ءاذيإل ىذكلاو

 ةرورض اهيلإ سيلو ‹ يذؤت تاملكب ةموصخلا طلخي نم هلثمو ؛ هرسكو همصخ
 هتجح رصني يذلا مولظملا فالخب « مومذملا وه اذهف ؛ هضرغ ىلإ لصوتلا يف

 دصق ريغ نم ةجاحلا ىلع جاجحلا ةدايزو « فارسإو ددل ريغ نم عرشلا قيرطب
 دجو ام هكرت ىلوألا نكل امارح الو « امومذم سيل اذه هلعفف « ءاذيإ الو ءدانع -

 اهنأل دا ا دا يدك نمو يلو اليسا

 ا نصت
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 دوعسم نبا ثيدح 1١57١ قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب © عماجلا باتك ۱۸

 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باپ ۔ ٥

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوم نبا نبع - 0
 ربلا نإو ءّربلا ىلإ يدهي قدّصلا نإف ؛ قدّصلاب مكيلع» : ملسو هلآو هيلع

 بتكي ىتح . قدّصلا ىرحتيو قدصي لجّرلا لاري امو « ةنجلا ىلإ يدهي

 نإو , روجفلا ىلإ يدهي بذكلا نإف ؛ بذكلاو کايو . ًاقيدص هللا دنع

 ىّتح « بذكلا ىّرحتيو ب ذکی لجرلا لازي امو «رانلا ىلإ يدهي ٌروجفلا
 > . هيلع قفتُم . «أبا ذك هللا دنغ بتی

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع)
 ىلإ) ةعراضملا فرح حتفب : (يدُهَي قّلّصلا نإف ؛ قّدّصلاب مُكيَلَع» : ملسو

 ‹ قدّصلا ىّرحتيو قدّصي لُجَرلا لازي امو « ةتجلا ىلإ يدي ربلا نِإو ءربلا
 ىلإ يدمي بذكلا نإف ؛ ؛ بذكلاو مكاّيإو . اقيدص هللا دنع بتكُي ىتح

 ىّرحتيو بذكي لُجرلا لازي امو ءراتلا ىلإ يدّهَي روُجفلا نإو ,روجفلا
 . (هيلع فتم . «اباذك هللا دنع بتكُي ىتح « بذكلا

 دنع امهتقيقح هذه « عقاولا فلاخ ام : بذكلاو « عقاولا قباط ام : قدصلا
 رسكب - ربلاو . بولطملا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا ةيادهلاو « مهريغو ةيوداهلا نم روهمجلا
 قاطيو اهلك تاريخلل عماج مسا وهو « تاربخلا لعف يف عسوتلاهلصأ - ةدحول
 . ضلاخلا حلاصلا لمعلا ىلع

 : ىلاعت هلوق هقادصم : هرخآ ىلإ « «ربلا نإو» : هلوق ىلع لاطب نبا لاقو
 لازي امو» : هلوق ىلع لاقو , [۲۲ : نيففطملا « 1 :راطفنالا] (ميعن يفل راربألا نإ»
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 ديعس يبأو ةريره يبأ اثيدح 477١و ٠٤١۲ قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب © عماجلا باتك - ۸

 ا E ني دارملا : هرخآ ىلإ : «قدصي لجرلا

 ليملا ىلع قلطيو « ةنايدلا قش وهف ؛ قشلا روجفلا لصأو « قيدصلا وهو « ةغلابملا
 . رشلل عماج مسا وهو « يصاعملا يف ثاعبنالا ىلعو « داسفلا ىلإ

 لجرلا لازي امو» : هلوق ىف رم امك وه« «يذكي لجرلا لازي امو» : هلوقو

 يفو ؛ ناذكلا وهو ٠ ةغلابملا مسا قحتسا سذكلا هنم رركت اذإ هنأ يف «قدصي

 دمعت نمو « ةيجس هلراص هلاوقأ يف ‹ قدصلا ىرحت نم نأ ىلإ ةراشإ ثيدحلا

 ار را تاو ی نایک ر یر هنار سا ا ریا
 نم كلذو « ةنجلا ىلإ هبحاصب يهتني هنأو قدصلا نأش ةمظع ىلع ليلد ثيدحلاو
 ةداهشلا لوبقم سانلا دنع ثيدحلا لوبقم قودصلا نإف ؛ ايندلا يف امهبحاصل ام ريغ

 دكا فالحب نوذكلاو « هثيداحأ يف بوغرم بوبحم ماكحلا دنع

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۲

 . هيلع قفتم . . «ثيدحلا بذكأ نّظلا ناف ! نّظلاو مكايل» : لاق مّلسو

 ملسو هلآو ا هللا یلص لا لوسر نأ : هنع هلل يضر ةريره يبأ نعو)

 . «ثيدحلا بذكأ نظلا نإف) هنم رذحم بصنلاب : (! نظلاو مكايإ» : لاق

 سفن امأو « هنظ ام ققحي نأ نم ريذحت هنأو « هانعم نايب مدقت : (هيلع قفتم

 هيلع لمخلا نيا يفارعإلاو هيج بيق بلال ىلع جدل نا

 کام : في قالك هللا لوسر َلاق : لاق هنع هللا يضر ديعس ديعس يبأ نعو - ۳

 انسلاجم نم دب انل ام !هّللا لوسر اي: ولا «!تاقرطل ىلع سولجلاو
 ص

 و

 ؟هقح امو : اولاق ‹ «ةقح قيرطلا اوطعأف مُثيِبَأ اذإ ام ًاف» : لاق« اهيف ثدحتن

۹ 



8 
 ع

 نع يهثلاو فورعملاب ٌرُمألاو مالسلا درو ىذألا فكو رصبلا ضغ» : لاق

 . هيلع قفتم . «ركنملا

 سولار مكايإ» : قال هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نعو)

 نم دب انل ام هللا 5 اولاق) قيرط عمج « نيتمضب : («تاقرطلا ىلع

 سولجلا كرت نع متعنتما : يأ : (وتيبأ اذإ اًمأَف» : لاق« اهيف ثدحتن انسلاجم

 : (رصبلا رضغ» : لاق ؟هقح امو : اولاق , «هَقَح قيرطلا اوُطْعَأف) تاقرطلا ىلع
 ةباجإ : (مالسلا درو) لعف وأ « لوقب نيراملا نع : (ىذألا فكو) تامرحلا نع

 رمألاو) دعاقلل ال راملل ءادتبا نسي مالسلا ذإ ؛ نيرالا نم مكيلع هاقلأ نم ىلع

 . (هيلع قفتم . «ركنملا نع يهتلاو فوُرعملاب

 «بوجولگ سيل رمألا نأ اومهف مهنأ ىلع ليلد هيف : ضايع يضاقلا لاق
 : فنصملا لاق . هوعجاري مل بوجولا اومهف ول ذإ ؛ ىلوألا وه اميف بيغرتلل هنأو

 . كلذ ىلإ ةجاحلا نم اوكش امل ًافيفخت خسنلا عوقو اوجر مهنأ لمتحيو

 : دواد وبأ هاز ؛ ةروكذملا ةسمخلا هذه ىلع قيرطلا قح ثيداحأ يف ديز دقو

 نبديعس دازو؛ «هللا دمح اذإ . سطاعلا تيمشتو ليبسلا نبا داشرإو»

 يناربطلا دازو « «لمحلا ىلع ةناعإلا» : رازبلا دازو . «فوهلملا ةثاغإو» : روصنم

 عمتجاف : «حيشوتلا» يف يطويسلا لاق ؛ (اریشک هللا اوركذاو 5 مولظملا اونيعأو» ظ

 ةعبرأ يف لاقف ءرجح نبا مالسإلا خيش اهمظن دقو « ابدأ رشع ةثالث كلذ نم

 : تايبأ
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 ةيواعم ثيدح _ ٤ قالخ ألا مراكم يف بيغرتلا باب 5 عماجلا باتك - ۸

 اناسنإ قلخلا ريخ لوق نم قيرلطملا ىلع َسولجلا مار نم بادآ ُتْعَّمَج
 اناسحإ در ًامالسو ًاسطاع تم شوو مالكلا يف ْنسحأو مالسلا شفأ

 اناريح دهاو اليبس دهاو نافهل ثغأو نعأ ًاهولاكمو نواع لمحلا يف

 انالوم ٌركذ رثكأو افرط ضْعو ذأ فكو رك نع هناو رم فرغلاب

 دحأ اهيف «حيشوتلا» يف يطويسلا اهركدو ءاهانمدق يتلا ثيداحألا نأ الإ

 يف تباث وهو « مالكلا نسح : داز هنأل ؛ رشع ةثالث تايبألا يفو « ابدأ رشع

 در اهيف امنإ « ثيدح يف هدجأ ملو « مالسلا ءاشفإو : اهيف دازو « ةريره يبأل ثيدح

 هسولجل هنأ تاقرطلا يف سولجلا نع يهنلا يف ةمكحلاو . اهيف هركذ دقو « مالسلا

 رظنلا نم هسفن ىلع ةنتفلا فاخي نم تاوهشلا ىلإ رظني دق هنإف ؛ ةنتفلل ضرعتي

 . يف ًادعاق ناك ولو « نيملسملاو هللا قوقح موزلل ضرعتلا هيفو « نهرورم عم نهيلإ
 يف نذإلا اوبلط الو . اهب موقي ال دق يتلا قوقحلا هتمزل الو ء كلذ فرع امل هلزنم

 ام لكو « قوقحلا نم مهمزلي اب مهفرع اهنم مهل ذب ال هنأو مهسلاجم ىف ءاقبلا

 . اهضعب يتأيو اهضعب مدقت ؛ ؛ ةقرفم ثيداحألا هب تدرؤ دق قوقحلا نرد

 هلآ ىلعو هيلع ىّلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق ةيواعُم نعو 4 ظ

 ' . هيلع قفتم . «نيدلا يف ُهَهَقَفُي اريح هب هللا درُي ْنَم» : َمّلسو

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةيواعُم نعو)

 ىلع ليلد ثيدحلاو : (هيلع قفتم . «نيّدلا يف ُهَهَقَفُي اريح هب هللا درُي ْنَم»

 . ًاميظع ًاريخ هب هللا دارأ نم الإ هاطعي ال هنأو « نيدلا يف هقفتلا نأش ةمظع
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 رمع نباو ءادردلا ىبأ اثيدح 475١و ١48 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب © عماجلا باتك - ۸

 مالسإلا دعاوق ملعت : نيدلا يف هقفلاو « ماقملا هل لديو ريكنتلا هيلإ دشريامك

 هب هللا دري مل نيدلا يف هقفتي مل نم نأ طرشلا موهفمو « م ارحلاو لالخلا ةفرعمو

 لابي مل هقفي مل نمو» : ىلعي يبأ ةياور يف ًاقوطنم موهفملا اذه درو دقو أريح

 هيف نيهقفتملاو « نيدلا يف هقفلا فرش ىلع رهاظ ليلد ثيدحلا يفو « «هب هلا
 . ةّنّسلاو باتكلا ةفرعم هب دارملاو « ءاملعلاو مولعلا رئاس ىلع

 ١ للك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو :

 يذمرّتلاو دواد وبأ هَجرخأ «قلخلا ِنسُح نم لقثأ نازيملا يف ء يش نم ,
 مب

 . هححصو

 ءيش نم ام» : قل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو)

 : (ةحّحصو , يذمرتلاو دواد وبأ ا «قلخلا نسُح نم لقثأ نازيملا يف

 . هدهع برقل ةداعإلا ىلإ هيف جاتحي ال اب هتقيقح يف مالكلا مدقتو

 هلا یلص هللا لوسر لاق : لاق اًمهنع هللا يضر رّمُع نبا نعو 7

 . هيلع قفتم . «ناميإلا نم ءايحلا» : مّلسو هلآو هيلع

 هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا وسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رَّمُع نبا نعو)
 راسكناو ريغت : ةغللا يف ءايحلا : (هيلع قفتُم . «نامإلا نم ءايحلا» : ملسو

 ناجا ىلع تعب قاخ# عرشلا ىفو « هب باعي ام فوخ نم ناسنإلا قحلي

 1 قحلا يذ قح يف ريصقتلا نم عنميو حيبقلا

 جاتحي عرشلا قفو ىلع هلامعتسا يف وهف « ةزيرغ نوكي دق ناك نإو ءايحلاو ْ

NROینعمو <«  

oAY 



  دوعسم نبا ثيدح 1١477 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  عماجلا باتك ۸

 عطاقلا نامإلاك ريضيف يمام نع e عطقني یا نأ ناميإلا 3 هنوك

 . يصاعملا نيبو هنيب

 عني امك يصاعملا باكترا 5010118 ةبيتق نبا لاقو ظ

 نم بكرم ءايحلاو « هماقم ماق ام مساب ءيشلا ىمسي امك ًانايإ يمسف « ناميإلا

 . (ريخب الإ ينأي الو . هلك ريخ ءايحلا» : ثيدحلا يفو « ةفعو نبج

 ام ضعبب لالخإ وهو « ركنملا راكنإ نع هبحاص ءايحلا عني دق : تلق نإف
  ؟«ريخب الإ يتأي ال» هنأ مومع متي الف ؛ بجي

 و لا ءايحلا ثيداحألا يف ءايحلا نم دارلا نأب هنع بيجأ دق : تلق

 زجع وه لب ؛ ًايعرش ءايح سيل بجي ام ضعب كرت هنع أشني يذلا ءايحلاو
 نأ وهو : رخآ باوجبو « يعرشلا ءايحلا هتهباشمل ءايحلا هيلع قلطي انإو « ةناهمو
 ناك هقلخ نم ءايحلا ناك اذإ هنأ وأ بلغأ هيلع ريخلاف هقلخ نم ءايحلا ناك نم

 . لاوحألا ضعب يف ريصقتلا لوصح هيفاني الف ؛ ؛ تاذلاب هيف ريخلا

 هيلع نلاعت هللا ىلص ل ناكو : «ملسم حرش مهفملا» يف يبطرقلا لاق

 يزيرغلا يف ناكو « يزيرغلاو بستكم ا : ءايحلا نم ناعونلا هل عمج دق ملسو هلآو
 . كلي ايلعلا ةورذلا يف بستكم لا يف ناكو « اهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ

 لا یلص هل لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو - ۷

 حتست مل اذإ : ىلوألا وبلا مالك ْنم سالا كردأ ات نإ : مّلسو هلآو هيلع

 . يراخبلا رحاب «تئش تئش ام عنصاف

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعلسَم نبا نعو)
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 ام عنصاف حتّسَت مل اذإ : ىلوألا ةّوُبنلا مالك ْنم ُساّنلا كردأ ام ّنإ» : ملسو

  ننس» ىف لب ؛ يراخبلا يف سيل « «ىلوألا» ظفل : (يراخبلا ةجرخأ . «تئش

 ةيلهاحلا لهأ هب قلعت ام رخآ نإ» : ةفيذح يبأ ثيدح يف عقوو 2 «دواد يب

 مالك نم دارملاو « رازبلاو دمحأ هجرخأ , هرخآ ىلإ «. . . ىلوألا ةوبنلا مالك نم

 رمأ هنأل ؛ مهعئارش تخسن امك خسني ملو « ءايبنألا هيلع قفتا ام ىلوألا ةوبنلا

 . لوقعلا هيلع تقبطأ

 نا لوألا : نالوق ‹ «تئش ام عنصاف» : هلوق ىفو

 رسم ووو وو را

 هنأك ىتح ءرشلا ةعقاوم ىلع هيعاود ترفوت هكرت اذإف ؛ ءايحلا وه رشلا ةعفادم

 ىلع كيزاجم هللا نإف ؛ تئش ام عنصا : يأ ؛ ديدهتلل هيف رمألا وأ ؛ هب رومأم

 هنم ىحتسي ال امم ناك نإف ؛ هلعف ديرت ام ىلإ رظنا : دارملا نأ : ىناثلا . كلذ

 . قلخلاب لابت الو « هعدف هنم ىحتسي امن ناك نإو « هلعفاف

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُش يبأ نعو ۸

 يفو ‹ فيعّضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ٌريخ يوقلا ُنمؤملا» : مّلسو هلآو

 كباصأ نإو « ُرِجْعَت الو « هللاب نعتساو , كعفني ام ىلع صرحا . ريخ لك

 . هلا ردق : لق نكلو ءاذكو اذك ناك اذك تلعف ينأ ول : لقت الف ٠ ءيش

 . ملم ةجرخأ . «ناطيشلا َلَمَع ُحتفت هت ول نإف ؛ َلَعف'ءاش امو

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 : (لك يفو « فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ٌبحأو ٌريخ يوقلا * نمؤملا» : ملسو
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 ةريره يبأ ثيدح ١4738  قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  ه عماجلا باتك ۸

 صرح نم : (صرحا) امهيف ناميإلا دوجول : (ريخ) فيعضلاو يوقلا نم

 كايند يف : (كعفني ام ىلع) عمسك : صرح : لاقيو برضي برضك صرحي

 كباصأ ْنإو) اهرسكو ميجلا حتفب : (زجعت الو) هيلع : (هللاب نعتساو) كنيدو
 هللا ردق : لق نكلو ءاذكو اذك ناك اذك ْتْلعف ينأ ول : لقت الف« ءيش
 . (ملسم هجرخأ . «ناطّيشلا لمع حتفت ول نإف ؛ لعف) هللا : (ءاش امو

 رثكأ اهبحاص.نإف ؛ ةيورخألا لامعألا ىف سفنلا ةميزع يوق يوقلا نم دارملا

 قاشملا لامتحاو « كلذ يف ىذألا ey ركنملا راكنإو داهجلا ىف ًامادقإ

 سكعلاب فيعضلاو ؛ امهريغو موصلاو ةالصلا نم ؛ هقوقحب مايقلاو هللا تاذ ىف

 ىلع صرحلاب وَ هرمأ مث « هيف ناميإلا دوجول ريخلا نع ولخي ال هنأ الإ ءاذه نم

 ا ا ىلا يلب نابل یا ی داما باول ةعاط

 . هعفني ال هللا ةناعإ ريغب دبعلا

 هداهتجا هيلع ينجي ام رثكأف ىتفلل هللا نم نوع نكي مل اذإ

 هللا ىلص هنم ذاعتسا دقو « تاعاطلا ىف لهاستلا وهو « زجعلا نع هاهنو

 نمو نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : هلوقب ملسو هلآو هيلع ىلاعت

 وأ «ررض لوصح نم ءىش هباصأ اذإ هلوقب هاهنو « ىتأيسو « «لسكلاو زجعلا

 كلذ ًادقتعم لاق نمل وه اغإ اذه : ءاملعلا ضعب لاق ءول : لوقي نأ نع عفن تاوف

 يا يس ا ب اح

 ولو : راغلا يف ركب يبأ لوقب هل لدتساو « اذه نم سيلف « هللا ءاش ام الإ هبيصي د
۳£ 

 . ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتوكسو « انآرل هسأر عفر مهدحأ ن نإ

3 

 همه



 رامح نب ضايع ثيدح - ۱٤۳۹ قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب۔ ه عماجلا باتك 6

 سیلو ؛ ء لبقتسم رمأ نع ربخأ اغإ هنأل هيف ةجح ال اذهو ضايع يضاقلا لاق 5

 ام باب يف يراخبلا هركذ ام عيمج اذكو : لاق ؛ هعوقو دعب هردق درل ىوعد هيف

 تنك ول» :و « ثيدحلا , «رفكلاب كموق ناثدح الول» : دک وللا نم زوجي

 ‹ لبقتسم هلكف ؛ كلذ هيبشو < ( يتمأ ىلع قشأ نأ اللول: و« ةر امخار

 ناك اميف هداقتعا نع ربخأ اغإ هنأل هيف ةيهارك الف ؛ردق ىلع هيف ضارتعا الو
 . هتردق يف سيلف بهذ ام امأف ؛ هتردق يف وه امعو « عناملا الول لعفي

 هرهاظ ىلع يهنلا نأ : ثيدحلا ىنعم يف يدنع يذلاف : يضاقلا لاق

 ول نإف» : ملسو آر هيا هللا نا هلق هيلع لذيو « نک يهل نکل وعو

 هلوق يضاملا يف ول لامعتسا نم ءاج دقو : يوونلا لاق ‹ «ناطيشلا لمع حتفت

 ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةدئاف ال اميف كلذ قالطإ وه انإ ىهنلا نأ رهاظلاف ؛ كلذ ريغو « «يدهلا تقس

 « هللا ةعاط نم هتاف ام ىلع ًافسأت هلاق نم اًمأو « مرحت ال هيزنت يهن نوكيف ؛ هيف

 لامعتسالا رثكأ لمحي هيلعو هب هب سأب الف ء اذه وحنو كلذ نم هيلع رذعتم وه امو

 . ثيداحألا يف دوجوملا

 ٠ ا للا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رامح نب ضايع نعو - 4 ١
 ص 1 ١

 هدم

 رخفَي الو  دحأ ىلع دحأ يغْبَي ال ىّتح , اوُمَضاوت ْنَأ لإ ىحوأ هللا نإ

 . ُملسُم ةجرخأ . «دحأ ىلع دحأ

 هللا نِإ» : هلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر راّمح نب ضايع نعو)

 ل ل یا ا ا ا
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 ديزي تنب ءامسأو ءادردلا ىبأ اثيدح 1441و ٠٤٤١ قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب - 5 عماجلا باتك

 مدعو « ربكلا ريسفت مدقتو ءربكلا مدع عضاوتلا : (ملسم خا . «دحأ

 ‹« هلوقب ر ىلع ةيزم هسفنل ىري هنأل ؛ يغبلا ىلإ يدؤي عضاوتلا

 . نامومذم رخفلاو يغبلاو رو ةبلع رخو“ هلعف وأ

 لوسر لاق : لاق ةركب يبأ نع : اهنم ىغبلا ةبوقع ةعرس يف ثيداحأ تدروو
 نأ نم - قحأ وأ ۔ ردجأ بنذ نم ام» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هلل

 يغبلا نم ةرخآلا يف هل رخدي ام عم ايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا لجعي

 ‹ هجام نبا هجرخأو « هاححصو « مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ . «محرلا ةعيطقو

 . «يغبلا نم چ عرسأ وه هب هللا يصع ام ءيش سيلا : ىقهيبلا جرخأو

 هلآو هيلع هللا یل يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو- ٥۰

 موي رانلا ه ههجو نع هللا در بيغلاب هيخأ ضرع نع در نَم» : لاق ملسو

 . هنسحو يذمرتلا ةجرخأ . «ةمايقلا

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا نع هنع هللا يضر ءادزلا يبأ نعو)
 .«ةمايقلا ميرال هجو نع هللا ةر بناب هيأ ضر نع دَر نَا: لاق

 . (هنسحو يذمرتلا تا

 ت ا دمحألو 1

 ىلع ليل نيثيدحلا يف: (هوحن ديزي تنب ءامسأ ثيدح نم دمحألو)

 رس سما بي سس
 : ايندلا يبأ نباو دواد وبأ هجرخأ امك هكرت ىلع ديعولا درو اذلو ؛ركنملل

 م سقت هنر هيف كاهنت شرم يفملسم أما لاي ملسم ن

 ©هراال



 ةريره يبأ ثيدح ١5447  قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  ه عماجلا باتك -

 نم» : خيشلا وبأ جرخأو « «هترصن هيف بحي نطوم يف هللا هل ذخ الإ « هضرع

 هللا ىلص هللا لوسر التو « «ةمايقلا موي رانلا هنع هللا در هيخأ ضرع نع در

 ‹ [47 : مورلا] *نينمّؤملا رصن انيلع اقح ناكو# : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 هللا ثعب « ايندلا يف هيخأ ضرع ىمح نم» : ًاضيأ خيشلا وبأو دواد وبأ جرخأو

 هدنع بيتعا نم» : ىناهبصألا جرخأو ٠ «رانلا نم هيمحي ةمايقلا موي اكلم هل

 هرصني مل نإو « ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرصن ‹ هرصنف هترصن عاطتساف هوخأ

 . «ةرخآلاو ايندلا يف هللا هلذأ

 ةبيغلا رضح نمف « نيباتغملا دحأ ةبيغلل عمتسملا نأ ثيدحلا يف درو لب

 ثيدح ىلإ باتغا نم جارخإب ولو « هيخأ ضرع نع درلا : رومأ دحأ هيلع بجو

 دع دقو « لوقلل ةهاركلا وأ « بلقلاب راكنإلا وأ« ةبيغلا فقوم نع مايقلا وأ ءرخآ

 ريغي مل نم ديعو يف هلوخدلو « ديعولا اذه دورول ةريبك توكسلا ءاملعلا ضعب
 . ًاعرشو ةغل ًاباتغم نكي مل نإو « ًامكح نيباتغملا دحأ هنألو «ركتملا

 هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو 2-5

 «ارع الإ وفعب دبع هللا داز امو « لام ْنم ةقدّص تّصقن ام» : َمَّلسو هلآ ىلعو

 . ٌملسُم ةَجرخأ . «ىلاعت هللا ُهعقَر الإ هلل دحَأ عضاوت امو

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 امو ءاّرع الإ وُفَعِب ًادّْبَع هللا داز امو « لام نم َةَقدَّص تّصقن ام» : ملسو هلآ

 مدع ءاملعلا رسف : (ٌملسُم هَجرخأ . «ىلاعت هللا ُهعَفَر الإ هلل حا عضاوت
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 ٠ مالس نب هللادبع ثيدح ١447 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب - © عماجلا باتك 8

 . ةيفخلا ةكربلاب ةروصلا صقن ربجيف « تافآلا هنع عفديو هيف هل كرابي هنأ : لوألا

 ؛ اهنيع صقن,ناربج ةقدصلا نع لصاحلا باوثلاب لصحي هنأ : يناثلاو

 رشع ىلإ ةنسحلا ةفعاضم نم هللا بتكي امل ؛ لاما صقنت مل ةقدصلا نأكف

 . ةريثك فاعضأ ىلإ اهلاثمأ

 ؛ لاما صقن مدع هب رهظي ضوعب اهفلخي ىلاعت هنأ : ثلاثلا ىنعملاو : تلق

 ۹:اس E رهن ءيش نم متقفنأ امو# : ىلاعت هلوق هليلدو « هتداز امر لب

 ىلع ثح « «ًأزع الإ وفعب دبع هللا داز ام» : هلوق يفو « سوسحم برجم وهو

 : ىلاعت لاق ؛ ةزئاج تناك نإو « هتءاسإ ىلغ هتازاجم مدعو ءيسملا نع وفعلا

 6٠[ : ىروشلا] (هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمف»

 فاصتنالاب هنأل ؛ بولقلا يف ةمظعو أزع يفاعلل ىلاعت هللا لعجي هنأ هيفو

 هب لصحي ال وفعلاو ءاضغإلا نأ نظيو « باهيو هبناج ناصيو مظعي هنأ نظي
 «ازع وفعلاب دادزي هنأب ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر ربخأف ؛ كلذ

 هعفر الإ» نيعضاوتملل هللا هدعأ ام لجأل : يأ ؛ (هلل دحأ عضاوت امو» : هلوق ىفو

 ثيدحلا يفو  هقالطإل ؛ نيرادلا يف ةعفرلل ببس عضاوتلا نأ ىلع ليلد « هللا

 . قالخألا مراكم تاهمأ نم هذهو « عضاوتلا ىلعو وفعلا ىلعو ةقدصلا ىلع ثح

 ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر مالّس نب هللا دبع نعو - 1
 ماحرألا اوُلِصو مالّسلا اوشفأ ! سالا اهيأ اي» : ملسو هلآ یلغو هيلع هللا

 خا «مالسب ةنجلا اولد « ماين سانلاو ليللاب اولصو ماعطلا اومعطأو

 . هححصو 3 يذمرتلا

 ن4



 مالس نب هللا دبع ثيدح - 1١447 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  ه عماجلا باتك 18

 هلا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ماس نب هللا دبع نعو)

 اولصو مالسلا اوشفأ ا نسانلا اهيأ اي» : م هلأ ىلعو هيلع

 رخأ . «مالسب ةنجلا ولحد ء ماين ساتلاو ليللاب اوَُلصو ماعْطلا اومعطأو

 ديك ايار دارملاو ‹ راهظإللا : ةغل ءاشفإلا : (هحخصو يذمرتلا

 اروع لا يس ناسا نمار درت يع كنب

 : لاق ؟ريخ مالسإلا يأ : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا لأس الجر
 . «فرعت مل نمو تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو ) ماعطلا معطت»

 و حرا دريس اا ت و ا احلا وال

 ةيحن اهنإف عمسأف تملس اذإ» : رمع نبا نع حيحص دنس «درفملا بدألا» يف

 ناف ؛ هيلع ملسملا عمسي ثيحب هتوص عفري نأ هلقأ : يوونلا لاق « «هّللا دنع نم

 0| .رهظتسا كش نإف ؛ ةنسلاب ايتأ نكي مل هعمسي مل
 نع «ملسم حيحص» يف تبث ام ةنسلاف ؛ ماينو ظاقيأ هيف ًاناكم لخد نإو

 ليللا نم ءيجي ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ناك : لاق دادقلا

 مهيلع ملسي ةعامج يقل نإف ؛ ا
 مدا ةيعورشمو « ةشحولا دلوي هنأل مالسلاب مهدحأ صخي نأ ه اب

 الأ» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ملسم جرخأ دقف ؛ ةفلألاو باحتلا بلل

 . «مكنيب مالسلا اوشفأ ؟هب نوباحت ام ىلع مكلدأ

 هجرخأ امل ؛ لوخدلا دنع عرشي امك فقوملا نم مايقلا دنع مالسلا عرشيو

 ماق اذإو ‹ ملسيلف مكدحأ دعق اذإ» : اعوفرم ةريره يبا ثيدح نم يئاسنلا

0۹۰ 



 مالس نب هللا دبع ثيدح ١447 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  ه عماجلا باتك -

 وأ 4 ديلاب  ةراشإلا 0 وأ 4 هركتو 3 «ةرخألا نم قحأ ىلوألا تسيلف ملسيلف 0

 ميلست اوملست ال» : ًاعوفرم رباج نع ديج دنسب يئاسنلا هجرخأ الل + سأرلا

 لاح كلذ نم ىنثتسي هنأ الإ . «فكألاو سوؤرلاب مهميلست نإف ؛ دوهيلا

 دري ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأب ثيداحأ تدرو لف ؛ ةالصلا ا

 ثيدحلا يف كلذ قيقحت انمدق دقو« ةراشإلاب يلصي وهو هيلع ملسي نم ىلع

 مالسلاب ةراشإلا تزوجو « لوألا و ةالصلا | طورش باب نم '"ثيرشعل 1

 بوجوب لاق نم مالسلا ءاشفإب رمألاب لدتسي دقو : ديعلا قيقد نبا لاق
 هيف ناك دحأ لك ىلع نيع ضرف ءادتبالا ناك ول هنأ هيلع دریو « مالسلاب ءادتبالا

 . هأ . نابحتساالا ىلع لمحيف « ريسيتلاو فيفختلا ىلع ةعيرشلاو ؛ ةقشمو ج

 « ىلاعت هلل لمعلا صالخإ « فرعي مل نم ىلع ميلستلا يف : يوونلا لاق
 لاطب - لاقو ) ةمألا هذه رم يذلا 0 0 4 ا

 ( فا مو ر او بلا

 نم لمشيف ٠ ماعطلا ماعطإ ىلعو ٠ ىفوتسم ماحرألا ةلص ىلع مالكلا مدقتو

 لئاسلا ىلع ةق ةقدصلاكو « ةداع وأ ٠ افرع ولو ) ةماعطإ همزليو هقافنإ هيلع حي

 بجاولا لمشيل هكرت نم ىلوأ وه ام لعف ىلع لومحم رمألاف « هريغو ماعطلل

 ةالصب ه هريسفت درو دقف ؛ «ليللاب اولصو» : 9 هلوق يف ليللا ةالصب رمألاو 4 بودنملاو

 . (رشانلا) . (؟١١5) مقرلا اذه انباتك يف هلباقي (*)

۹۱ 



 يرادلا ميت ثيدح ١444 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب-© عماجلا باتك - ۸

 لمشي امو ‹ كلذ ديرأ هنأ لمتحيو « ىراصنلاو دوهيلا : سانلاب دارملاو ¢ ءاشعلا

 بابسأ نم لاعفألا هذه نأب رابخإ ‹ «مالسب ةنجلا اولخدت» : هلوقو « ليللا ةلفان

 نم اهقبوي ام بنجتو قيفوتلا اهلعافل لصحي اهببسب هنأكو « ةنجلا لوخد

 . ةحلاصلا ةقانلا لوصحو لامعألا

HEظ هللا ىّلِص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرادلا ميمت نعو -  

 لوسر اي يه نم : انف . ًاثالث - «ةحيصتلا ْنيدلا» : َمّلَسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت
 ملسم هجرخأ ' «مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل) : لاق ؟هّللا

 ‹ ةجراخ نب سوأ نب ميمت ةيقر وبأ وه : (هنع هللا يضر يرادلا ميت نعو)
 ‹ مالسإلا لبق هيف ناك ريد ىلإ ةبسن يريدلا : لاقيو « «راد» هدج ىلإ بسن

 .ميمت الإ يريد الو ‹ يراد : «أطوملا»و «نيحيحصلا» ىف سیلو | ًاينارصن ناكو .

 ليللا ةدحاولا ةيآلا ددر امبر ناكو ‹ ةعكر ىف نآرقلا متخي ناك « عست ةنس ملسأ

 ةبقنم يهو « لاجدلاو ةساسجلا ةصق هتبطخ ىف ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 «ملسم حيحص» يف هل سيلو « رغاصألا نع رباكألا ةياور يف ةلخاد يهو « هل

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق) ءىش «يراخبلا» ىف هل سيلو « ثيدحلا اذه الإ

 اهلاق : يأ : ( اثالث  «ةحيصنلا نيدلا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا

 هباتكلو هلل» : لاق) اهقحتسي نم : يأ : (؟هللا لوسر اي يه نمل :انلق) ًاثالث

 : (ملسم هجرخأ «مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو

 رودي ىتلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ هنإ : ءاملعلا لاق « ليلج ثيدحلا اذه ٠

o۹۲ 



 يرادلا ميت ثيدح ١444 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب. © 22 عماجلا باتك ۸
 و و چ

 ‹ مالسإلا رادم هيلع لب ؛ هولاق امك رمألا سيل : يوونلا لاقو « مالسإلا اهيلع

 ‹ هل حوضنملل ظحلا ةزايح : اهانعم ؛ ةعماج ةملك ةحيصنلا : يباطخلا لاق

 . ةحيصنلا هماوقو نيدلا دامع نأ اهب نيدلا نع رابخإلا ىنعمو

 ‹ هتافص يف داحلإلا كرتو هنع كرشلا يفنو هب ناميإلا : هلل حصنلاو : اولاق

 ‹ صئاقنلا عاونأ عيمج نع ىلاعت ههيزنتو « اهلك لالجلاو لامكلا تافصب هفصوو
 هعاطأ نم ةالاومو ‹ هيف ضغبلاو هيف بحلاو « هيصاعم بانتجاو هتعاطب مايقلاو

 هذه عيمجو : يباطخلا لاق « ىلاعت هل بجي ام كلذ ريغو « هاصع نم ةاداعمو

 . حصانلا حصن نع ىنغ ىلاعت هللاو ء هسفن ةحيصن نم دبعلا ىلإ ةعجار ءايشألا

 ‹ همرح ام ميرحتو هللح ام ليلحتو . ىلاعت همالك هنأب ناميإلا : هباتكل ةحيصنلاو

 هظعاومب ظاعتالاو « هتوالت قوقحب مايقلاو « هيناعمل ربدتلاو هيف ام ءادتهالاو

 . هل ةفرعملاو « هرجاوزب رابتعالاو
 هعابتاو هب ءاج اب هقيدصت : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةحيصنلاو

 نم هتبحمب رمأ نم ةبحمو ًاتيمو ايح هريقوتو هقح ميظعتو هنع ىهنو هب رمأ اميف

 . اهنع بذلاو اهيلإ ءاعدلاو اهرشنو اهب لمعلاو هتنس ةفرعمو هبحصو هلآ

 هب مهرمأو هيف مهتعاطو قحلا ىلع مهتناعإ : نيملسملا ةمئأل ةحيصنلاو

 ةحيضنلا نمو : يباطخلا لاق « لدعلاو قفرلا يف مهحصنو دابعلا جئاوحل مهريكذتو

 ال ماسقألا هذه نم لك يف ريخلا بابسأ دّدعتو ؛ مهعم داهجلاو مهفلخ ةالصلا مهل

 ميظعتو مهلاوقأ لوبقب مهحصنف ؛ ءاملعلا نيملسملا ةمئأب ديرأ اذإو : ليق « رصحنت

 ظ . امهيف ةقيقح وهف ؛ امهيلع ثيدحلا لمحي هنأ لمتحيو « مهب ءادتقالاو مهقح

o۹۲ 



 اا اا قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب . ه عماجلا باتك - ۸

 ‹ مهارخا و مهايند يف واش ىلإ 0 راب: نالا .ةماعل ةحيصنلاو .. ...٠

 وحنو ركنملا نع مهيهنو فورعم اب مهرمأو هولهج ام مهميلعتو مهنع ىذألا فكو
 انطسب دقو« ةيافك اذه يفو « ةلاطإلا لمتحي مسق لك ىلع مالكلاو « كلذ

 . «ريغصلا عماجلا حرش» ىف هيلع مالكلا

 « ًامالسإو ًانيد ىمست ةحيصنلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا يف : لاطب نبا لاق

 ةيافك ضرف ةحيصنلاو : لاق « لوقلا ىلع عقي امك لمعلا ىلع عقي نيدلا نأو

 ةقاطلا ردق ىلع ةمزال ةحيصنلاو « نيقابلا نع طقستو اهب ماق نم اهيف ئزجي
 ؛ هوركملا هسفن ىلع نمأو هرمأ عاطيو « هحصن لبقي هنأ حصانلا ملع اذإ ةيرشبلا

 . ملعأ هللاو « ةعس ىف وهف ىذأ يشخ نإف

 ام رثكأ» : قلي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 2 ٥

 . مكاحلا ةحَحصو « يذمرتلا ةجرخأ . «قلخلا ْنْسُّحو هللا ىوقت ةّنجلا لخدُي

 لخ دي ام رثكأ» : ل هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يب نعو)

 : (مكاحلا هحّحصو ؛ يذمرتلا ا . «قلخلا ُنُسَُّحو هللا ىوقت ةنجلا

 نايتإلا يه ىلاعت هاوقتؤ « قلخلا نسحو هللا ىوقت ةمظع ىلع ليلد ثيدحلا

 نم يهف « تايهنملا نع ىهتناو « اهب ىتأ نمف « تاحبقملا بانتجاو تاعاطلاب
 . هيف مالكلا مّدلقتف « قلخلا نسح اّمأو « ةنجلا لوخد بابسأ مظعأ

 700 ا O EE ظ

 . «قلخلا نحو هْجَولا طب مكنم مهعسي نكلو مكلاومأب سانلا نوعست

 . مكاحلا هحّحصو « ىلْغَي وبأ هجرخأ



 رمع نباو ةريره يبأ ائيدح 448١و 1447 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب © عماجلا باتك ۔ ۸

 ظ 0 لاو هيلع هللا یلص هلا لوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : ي أ: (ةنعو)

 نسحو هّْجَوْلا طق كنف يسب نكلو مكلاومأب ساّئلا ن نوعست هل مكنإ»

 سانلا وحش محل مخي ال : يأ : (مكاحلا هحّحصو ٠ وا ا «قلخلا

 نكلو « رشبلا رودقم يف لخاد ريغ وهف « لاما ةلقو « سانلا ةرثكل لاملا ءاطعإب

 وحنو « حانجلا ضفخو بناجلا نيلو ةقالطلاو هجولا طسبب مهوعست نأ مكيلع
 رمأ نمو رفاكلا ادع اميف كلذو « هللا دارم هنإف ؛ مكنيب باحتلا بلجي امم كلذ

 . هيلع ظالغإلاب

 : غلي هللا لوسر لاق : لاق هنعو 2-1

 . نسح دانساب دواد وبأ هجرخأ

 : قالك هللا ٌلوسر لاق : لاق) ةريره يبأ : یا (هنعو)

 ةأرملاك نمؤملا هيخأل نمؤملا : يأ : (نسح دانسإب دواد وبأ هج رخأ «نمؤملا

 ىلع ههبنيو بيع نم هيف ام ىلع هاخأ علطي نمؤملاف . ههجو اهيف رظني يتلا
 . هدابع دنع هنيزي ام ىلإو « ىلاعت هالوم دنع هنيزي ام ىلإ هدشريو « هحالصإ

 . ةحيصنلا يف لخاد اذهو

 هلا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رمُع نبا نعود 04

 نم ريخ « مُهاذأ ىلع ٌربصيو ساتلا طلاخي يذلا ُنمؤملا» : َمَّلسو هلآو هيلع

 هجام نبا ةجرخأ  «مُهاذَأ ىلع ٌرِبْصي الو ء ساتلا طلاخي ال يذلا نمؤملا

 . يباحصلا مسي مل هنأ الإ يذمرتلا دنع وهو ؛ نسح دانسإب

 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق اًمُهنع هللا يضر رمُع نبا نعو)

04٥ 



 دوعسم نبا ثيدح ١444 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب 5 عماجلا باتك 18

 نمؤملا نم ٌريخ « مُهاذأ ىلع ٌربْصيو ساتلا طلاخي يذلا نمؤملا» : ملسو
 دانسإب هَجام نبا ةجرخأ . «مُهاذأ ىلع ٌربْصي الو . ساّنلا طلاخي ال يذلا
 طلاخي نم ةيلضفأ هيف : (يباحصلا مسي مل هنأ الإ يذمرتلا دنع وهو « نسح

 هنإف ؛ مهتلماعم نسحيو ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب اهيف مهرمأي ةطلاخم سانلا
 فالتخاب فلتخت لاوحألاو ؛ ةطلاخلا ىلع ربصي الو « مهلزتعي يذلا نم لضفأ

 ء ةلدأ اهلضف ىلع هلف ةلزعلا حجر نمو « لاقم لاح لكلو « نامزألاو صاخشألا

 ۰ .هريغو «ءايحإلا» يف يلازغلا اهافوتسا دقو

 هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو - ١4

 . دمحأ هاور . «يقلخ َنّسَحَف يقلخ َتْنسَح تنّسح امك مهللا» : ملسو هلآو هيلع

 . نابح نبا هحّحصو

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو)

 نسحف) ماللا نوكسو ةمجعملا ءاخلا حتفب : (يقلخ تنسح امك مهللا» : ملسو
 . (نابح نبا هححصو « دمحأ هاور) ماللا مضو اهمصب : («يقّلُخ 1

 هلاؤسو « ًاقلخو ًاقلخ دابعلا فرشأ نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ناك دق
 . ةمألل ًاميلعتو ةمعنلا رارمتسال ًابلطو ةنملاب ًافارتعا كلذ

 4ك



 ES ءاعدلاو رك ذلا باب ٦ عماجلا باتك ۔ ۸

 ءاعدلاو ركذلا باب -

 :.هللا ركذ هب دارملاو «بلقلاو ناسللا ىلع ىرجي ام وهو ؛ركذ ردصم :ركذلا

 ‹ ءيشلا لعف ىلع ثحلا ىلع قلطيو « بلطلا وهو « اعد ردصم : ءاعدلاو -

 ةدابعلا ىلع قلطيو « هتلأس : ًانالف توعد : لاقيو « هتنعتسا : ًانالف توعد : وحن

 ظ ظ 00 . اهريغو

 . هيلع قدصي ركذلا لضف يف ثيدح لكف ؛ ةدايزو هللا ركذ ءاعدلا نأ ملعاو

 : [10 :رفاغ] (مكل بجتسأ ينوعدا# : لاقف « هئاعدب هدابع ىلاعت هللا رمأ دقو

 ينإف ينع يدابع كلأس اذإو# : لاقف « مهءاعد بيجي بيرق هنأب مهربخأو

 . [181 :ةرقبلا] (ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق

 : ًاعوفرم سنأ ثيدح نم يذمرتلا دنع ثيدحلا ىفف ؛ ةدابعلا خم هامسو

 ىلاعت هللا نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص ربخأو « «ةدابعلا خم ءاعدلا»

 ثيدح نم «درفملا بدألا» يف يراخبلا جرخأ هنإف ؛ هعدي مل نم ىلع بضغي

 هلآو هيلع هللا ىلص ربخأو ؛ «هيلع بضغي هللا لاس مل نما اغ ةر يبأ

 دوعسم نبا ثيدح نم يذمرتلا جرخأف « لأسي نأ بحي ىلاعت هنأ ملسو

 ثحلا يف ثيداحألاو « «لأسي نأ بحي هنإف ؛ هلضف نم هللا اولس» : اعوقرم

 «دبعلا راقتفاو برلا ىنغب فارتعالاو ةيدوبعلا ةقيقح نمضتي وهو « ةريثك هيلع

 دبعلا ديزي ءاعدلاف « ًاملع ءىش لكب ىلاعت هتطاحإو . دبعلا زجعو ىلاعت هتردقو
 هءاعد هدابع هللا ملعو 0-0 ل ثح اذلو ؛ هقحب ًافارتعاو « ا ظ

 .اهوحنو ةيآلا « [585 :ةرقبلا] (انأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤتال انبر# : هلوقب ٠
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 ةريره يبأ ثيدح _ ٠ ءاعدلاو رك ذلا باب - ” عماجلا باتك - ۸

 ينسم ينأ هبر ىدان ذإ بويأو# : لاق ثيح مهعرضتو هلسر تاوعدب انربخأو

 ال بر : ا نع رك ا ا (نيمحارلا ( محرأ تن تنأو رضلا ٠

 لاقو « [ه : مرم] «ايلو كندل نم يل بهف# : لاقو « [48 : ءايبنألا] «ادرف ينرذت

 دق بر# : فسوي لاقو « ةيآلا « [78 : فارعألا] «انسفنأ انملظ انبر# : رشبلا وبأ

 ًاملسم ينفوت) : هلوق ىلإ (ثيداحألا ليوأت نم ينتملعو كلملا نم ينتيتآ
 . ٠١١[ : فسوي] *نيحلاصلاب ينقحلأو

 االا (نملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال : سنوي لاقو

 هتاوعدو ‹ اهريغو ءادعألا ءاقل دنع ؛ رصحنت ال فقاوم ىف : ائيبن اعدو « [80

 ركذب لاغتشالا نم بجعلاف « ةفورعم اهريعو تاولصلاو ءاسملاو حابصلا يف
 ام اذه لئاق نإف ؛ ءاعدلا نم لضفأ ميلستلاو ضيوفتلا : لاق نم نيب فالخلا

 . هبنذو هتجاحب هفارتعاو هعرضت الو « هبرل ةاجانملا ةوالح قاذ

 ؛ ءاعدلا عيضي ال هنأ : دمحأ دنع ديعس يبأ ثيدح نم درو دق هنأ ملعاو

 اهرخ دي نأ امإو . هتوعد هل لجعت نأ امإ» ١ : ثالث ىدحإ نم يعادلل دب ال لب

 . مكاحلا هححصو « «اهلثم ء ءوسلا نم هنع فرصي نأ امإو ‹ ةرخآلا يف هل

 حرش ريونتلا» نم يناثلا رجلا لئاوأ اهانعدوأ دق عناوم هلوبقلو طئارش ءاعدللو

 ظ . ءاضقلا قبس عم ءاعدلا ةدئاف انركدو «ريغصلا حماجلا

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - ٠
 . «هاَتفش يب تكّرَحتو ينركذ ام يدّبع عم انأ : ىلاعت هللا لوقي» : مّلسو هلآو

 . . اقيلعت يراخبلا هركذو « نابح نبا هححصو « هجام نبا هجرخأ
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 مج نب ذاعم ثيدح 5 ءاعدلاو ركذلا ناب < احلا ںاتک ۔ ۸

  هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع)

 هجرخأ . «هاتفش يب تكرحتو ينركذ ام يدبع عم انأ : ىلاعت هللا لوقي» : ملسو

 يراخبلا يف وهو : (اقيلعت يراخبلا هركذو « نابح نبا هححصو « هجام نبا

 اذإ هعم انأو يب يدبع نظ دنع انأ : لجو رع هللا لوقي» : 3

 ا يسفن يف هك هسفن يف ينركذ نف ؛ ينركذ

 م ام نيب دان« اريج نأ يي يلا E ,رقت ًاعارذ

 كلاب اضرلاو هتناعإو ةو هتمحرب ه هركاذ عم هنأو ‹ ىلاعت هركذ ةمظع

 ا چ نق نك ن تک اذ تسب ھت اا انعم درج یو

 رمالا لاما وأ اهم اغ وا دالا وأ تلقا رك دلا دا نأ ل

 امهدحأ : نيعون ىلع ركذلا نأ رابخألا هيلع لدت يذلاو : لاق ؛ يهنلا بانتجاو
 دافتسم لوألاو : لاق ؛ رطخ ىلع يناثلاو « ربخلا اذه هنمضت امب هبحاصل عوطقم

 نم يناثلاو « [0 : ةلزلزلا] هري اریخ ةرذ لاقثم لمعي نمف# : ىلاعت هلوق نم
 هللا نم ددزي مل ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص ههنت مل نم» : هيف يذلا ثيدحلا

 . هل ىجري هنإف « لجوو فوخل هللا ركذي ةيصعملا لاح يف ناك نإ نكل . أ دعب الإ

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق لبج نب ذاعم نعو ١

 ركذ نم هللا باذع نم هَل ىجنأ الَّمَع مَآ نبا لمع ام» : ملسو هلآ ىلعو

 . نسح دانسإب يناربطلاو ةبيش يبأ نبا هجرخأ . لا

 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص هللا لوسر لاق : لاق لبج نب ذاعم نعو)
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 ةريره يبأ ثيدح ٠٤٠١١ .ءاعدلاو ركذلا باب٦ عماجلا باتك - 8

 هجرخأ . «هللا ركذ نم هللا باذع نم هل ىجنأ المع مدآ نبا لمع ام» : ملسو

 هنأو ءركذلا لضف ةلدأ نم ثيدحلا : (نسح دانسإب يناربطلاو ةبيش يبأ نبا

 نم تايجنملا نم ًاضيأ وهو ‹ ةرخآلا باذع فواخم نم ةاجنلا بابسأ مظعأ نم

 مهداهجو هئادعأ لاتقل تابشلاب رمألا هللا نرق اذلو ؛ اهفواخمو ايندلا باذع

 :لافنألا] «اريثك هللا اوركذاو اوتبثاف ةئف متيقل اذإ» : لاق امك « هركذب رمألاب

 . داهجلا فقاوم ىف ةدراولا ثيداجألاو تايآلا نم اهريغو [؛ه

 هللا ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع اللا يضر ةريرُش يبأ نعو 7
 الإ هيف هللا نورك ذي اسلم موق سلج ام» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت
 . ملسم هجرخأ . «هدنع نميف هللا مهركذو ةا مهتيشغو ةكئالملا ٠ مهتفح

 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 ةكئالملا ْمُهَتفَح الإ هيف هللا نورك ذي سلجم ٌمْوَق سلج ام» : ملسو هلآ ىلعو

 ثيدحلا لد : (ُملْسُم ُهَجرْخأ . «ةدنع ْنَميف هللا مهركذو ةمْحّرلا مهتيشغو

 جرخأو « ركذلا ىلع عامتجالا ةليضفو نيركاذلاو ركذلا سلاجم ةليضف ىلع
 اذإف ؛ ركذلا لهأ نوسمتلي قرطلا يف نوفوطي ةكئالم هلل نإ» : يراخبلا

 مهنوفحيف : : لاق ‹ مكتجاح ىلإ اومله : اودانت « ىلاعت هللا نورك ذي اموق اودجو

 ؛ ركذلا سلاجم لئاضف نم اذهو < تيدا , «ايندلا ءامسلا ىلإ مهتحنجأب

 . اهل مهسامتلا دعب ةكئالملا اهرضحت

 : رازبلا ثيدح ىفو « كلذ وحنو نآرقلا ةوالتو ديمحتلاو حيبستلا وه ركذلاب دارملاو
 نومظعي : نولوقيف مهب ملعأ وهو  ؟دابعلا عنصي ام» : هتكئالم لأسي ىلاعت هنأ

 . «مهايندو مهترخآل كنولأسيو كيبن ىلع نولصيو كباتك نولتيو كءالآ
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 ةريره يبأ ثيدح ١ ١4081 ءاعدلاو ركذلا باب ١- 0 عماخلا باتك -

 راضحتسا طرتشي الو « قطانلا هيلع رجؤيو ناسللا ركذ يف ةقيقح ركذلاو

 ركذلا ناسللاب ركذلا ىلإ فاضنا نإف ؛ هريغ دصقي ال نأ طرتشي امنإو « هانعم

 هيلع لمتشا امو « ركذلا ىنعم راضحتسا امهيلإ فاضنا نإو « لمكأ وهف بلقلاب
 لمع يف كلذ عقو نإف ؛ ًالامك دادزا « هنع صئاقنلا يفنو ىلاعت هللا ميظعت نم

EFنا ا دا  

 . لامكلا يف غلبأ وهف ‹ هلل صلخأو

 حيبستلا ىلع ةلادلا ظافلألا ناسللا ركذب دارملا : يزارلا رخفلا لاقو

 ةلدأ يفو , تافصلاو تاذلا ةلدأ يف ركفتلا بلقلاب ركذلاو « ديجمتلاو ديمحتلاو

 تاقولخم رارسأ يفو « هماكحأ ىلع علطي ىتح « يهنلاو رمألا نم فيلاكتلا
 ةالصلا هللا ىمس ةمث نمو تاعاطلاب ةقرغتسم ريصت نأ وه حراوجلاب ركذلاو ؛ هللا

 . :٠[ ةعمجلا] «هللا ركذ ىلإ اوعساف# : هلوق يف ًاركذ

  ءاكبلاب نينيعلا ركذف : ءاحنأ ةعبس ىلع ركذلا نأ نيفراعلا ضعب ركذو

 ندبلا ركذو « ءاطعلاب نيديلا ركذو « ءانثلاب ناسللا ركذو « ءاغصإلاب نينذألا ركذو

 . ءاضرلاو ميلستلاب حورلا ركذو « ءاجرلاو فوخلاب بلقلا ركذو « ءافولاب
 ام وهو , اهعيمج لامعألا لضفأ ركذلا نأ ىلع لدي ام ثيدحلا يف دروو

 : ًاعوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم مكاحلا هححصو هجام نباو يذمرتلا هجرخأ
 ريخو مكتاجرد يف اهعفرأو مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكربخأ الأ»

 اوبرضتف مكودع اوقلت نأ نم مكل ريخو قرولاو بهذلا قافنإ نم مكل

 . «هللا ركذ» : لاق ‹ ىلب : اولاق < «؟مكقانعأ اوبرضيو مهقانعأ
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 ةريره يبأ ثيدح 6 ءاعدلاو ركذلا باب 5 عماجلا باتك -۔۸

 ركذلاب دارملا نأل ؛ ركذلا نم لضفأ هنأو داهجلا لضف ثيداحأ هضراعت الو
 ةمظع راضحتساو ىنعملا ىف ركفتلاو بلقلاو ناسللا ركذ داهجلا نم لضفألا

 ظ ا رك الاه لدفن دايو فاينل نم لضفأ اذهف ؛ هللا

 ؛ هحيحصت يف طرتشم ركذلاو الإ حلاص لمع نم ام هنإ : ىبرعلا نبا لاقو

 لضفأ ركذلا راصف « الماك هلمع سيلف « همايص وأ « هتقدص دنع هللا ركذي مل نمف

 . (هلمع نم ريخ نمؤملا ةين» : ثيدح هيلإ ريشيو « ةيثيحلا هذه نم لامعألا

 دعق ام» : ّمّلسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لور َلاق : لاق ُهْنَعَو 0

 مهيلع ناك الإ ولك يبنلا ىلع اوُلصُي ملو « هيف هللا اورك ذي ْمل ًادعقم َمْوَق

 ( نسا : لاقو ؛ يذمرتلا هجرخأ . «ةمايقلا م موي ةرسح

 ام» : ملسو هلآو هيلع هللا یلص هللا وسر لاق : لاق) ةريره يبأ : أ“: (هنعو)

 مهيلع ناك الإ لك يبنلا ىلع اوّلصُي ملو « هيف هللا اورك ذي مل ًادعقم ٌمْوَق دعق

 . مهبذع ءاش نإف» : داز : (نّسَح : لاقو ؛ يذمرتلا هجرخأ . «ةمايقلا م موي ةرسح

 هللا اورك ذي مل ًاسلجم موق سلج ام» : ظفلب دمحأ هجرخأو « «مهل رفغ ءاش نإو

 الإ ىلاعت هللا رك ذي ملف اقيرط يشمي لجر نم امو « ةّرت مهيلع ناك الإ هيف ىلاعت

 هيلع ناك الإ لَجَو رع هللا رك ذي ملف هشارف ىلإ ىوأ لجر نم امو « ةرت هيلع ناك

 : ةرتلاو ؛ «ةنجلا لخد نإو « ةمايقلا موي ةرسح هيلع ناك الإ» : ةياور يفو ؛ «ةرت

 . صقنلا يه : ريثألا نبا لاقو « ةرسحلا ىنعمب « ءارف ةروسكم ةيقوف ةانث

 هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ةالصلاو ركذلا بوجو ىلع ليلد ثيدحلاو .

 ا ik ةرتلا ريسفت عم اميس < ن يف مايو ةلاو
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 نأ هرهاظو «روظحم لعف وأ « بجاو كرتل الإ نوكي ال بيذعتلا نإف ؛ امهب
 ىلص هيلع ةالصلا. عضاوم تدع دقو أعم كي هيلع ةالصلاو ركذلا وه بجاولا
 ١ ظ . . اعضوم نيعبرأو ةتس تغلبف ٠ ريوس

 ىنعمو « هتكئالم دنع هيلع هؤانث هيبن ىلع هللا ةالص ىنعم : ةيلاعلا وبأ لاق
 اذه - لاوقأ اهيفو' ا ءانثلا لوصحب هل ءاعدلا هيلع ةكئالملا ةالص
 ظ 000 ا . اهدوجأ

 م عو مرکب ارو تیر TTT لاقو
 دارملا وأ ء ًادمحم مظع « دمحم ىلع لص مهللا : انلوق ىنعمف ؛ ةمحر يبنلا نود
 ؛ ةرخآلا يفو « ايندلا يف هتعيرش ءاقبإو « هنيد راهظإو « هركذ ءالعإ ميظعتلاب
 9 يف نيعمجأ قئالخلل ىمظعلا ةعافشلاو . هتمأ يف هعيفشتو هتبوثم زارحإب
 مهب قئاللا ميظعتلا مهقح يف هب داري فطعلاب جاوزألاو لآلا ةكراشمو . دومحملا
 00 ديأتيو « مهريغ نود الالقتسا ءايبن الاب ةالصلا صاصتخا هجو رهظي اذهبو
 ىلع اولصف يلع متيلص اذإ» : هعفري سابع نبا ثيدح نم يناربطلا هجرخأ ام
 2. .نوكتف؛ ؛ ةثعبلا ةلعلا لعجف « «ينثعب امك مهثعب ىلاعت هللا نإف ؛ هللا ءايبنأ

 ملعأ ام : سابع نبا نع حيحص دنسب ةبيش يبأ نبا جرخأو « ثعب نمب ةصتخم
 هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا ىلع الإ دحأ ىلع دحأل يغبنت ةالصلا
 ظ ظ . هب اندبعت ام : لاقو كلام نع هب لوقلا ىكحو . ملسو

 لوق ىلإ ليم أو : لاق ءزاوجلا ىلع ملعلا لهأ E ضايع يضاقلا لاقو
 . ءاهقفلاو نيملكتملا نم نيققحلا لوق وهو « كلام
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 ةريره يبأ ثيدح _ ۳ ءاعدلاو ركذلا باب 5 عماجلا باتك
 ےک تا تا سالف

 ينعي  ءايبنألا ريغ ىلع ةالصلاو « نارفغلاو يضرتلاب ءايبنألا ريغ ركذي : اولاق

 ينعي ؛ مشاه ىنب ةلود يف تثدح امنإو « فورعملاب رمألا نم نكت مل الالقتسا

 نبا ثيدح نم كلذ ذخؤي امنإو « اثيدح هيف ملعأ الف « ةكئالملا اّمأو « نييديبعلا

 زوجتو ًالالقتسا زوجت ال : ةفئاط تلاقف نونمؤملا اّمأو السر مهامس هللا نأل سابع

 ؛ مهريغ صنلا يف ركذي ملو « ةيّرذلاو جاوزألاو لآلاك ؛ صنلا هب درو اميف ًاعبت

 ىعدي هنأ انيب دقو « مهريغ الو  ةباحصلا مهيلع ساقي الو « ًاصاخ كلذ نوكيف

 : هلوسر اهب رمأ امك ةرفغملابو « مهنع يضر هنأ نم هللا هركذ امب مهوحنو ةباحصلل

 . درت ملف مهيلع ةالصلا اًمأو « [1 :دمحم] 4تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو#

 هنأب ثيداحأ تدروو « يراخبلا هزاوجب لاقف « فورعم فالخ اهيف ةلأسملاو

 دواد وبأ هجرخأ . ةدابع نب دعس لآ ىلع ىلص ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص

 لآ ىلع ىلص ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا یلص هنأ دروو « ديج دنسب يئاسنلاو

 نمو « هليلد اذهف « نينمؤملا رئاس ىلع ًالالقتسا اهزاوجب لاق نمف « ىفوأ يبأ

 © [47 : بازحألا] «هتكئالمو مكيلع يلصي يذلا وه# : لاق ىلاعت هللا نأ هتلدأ

 . انل نذإلا دري ملو قلي هلوسر نمو هللا نم درو اذه : لاق عنم نمو

 يج يبنلا جاوزأو « ةكئالملاو ءايبنألا ريغ ىلع ىلصي : ميقلا نبا لاقو

 صخشل ءايبن ألا ريغ يف هركيو « لامجإلا ليبس ىلع ؛ هتعاط لهأو « هتيّرذو

 لغفت امك هنم لضفأو هلثم قح يف كرت اذإ اميس ال «ًاراعش ريصي ثيحب درفم
 اراعش ذختي نأ ريغ نم نيياحألا ضعب يف ًادرفم كلذ عوقو قفتا ولف ؛ ةضفارلا ظ

 . سأب هيف نكي مل
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 بويأ يبأ ثيدح +١ ءاعدلاو رك ذلا باب ٦ عماجلا باتك ۔ ۸

 يف هتيعورشم ىلع قافتالا دعب ءايبلالا ربع ا يف ًاضيأ اوفلتخاو

 ا راض هنوكلادحلا ور. رقي لوو اعنا ليقو « اقلطم عرشي : ليقف ؛ يحلا ةيحت

 هنوكب ليلعتلا اذه : تلق « ينيوجلا دمحم خيشلا نع يوونلا هلقنو « ةضفارلل

 ناسل ىلع هللا هعرش دق ىتوملا ىلع مالسلاو  عنملا ىلع ضهني ال ًاراعش راص

 موق راد مكيلع مالسلا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 : رعاشلا لاق امك ةيلهاجلا ىف ًاتباث ناكو « «نينمؤم

 امحرتي نأ ءاش ام هتمحرو مصاع نب سيق هللا مالس كيلع

 : ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو 4

 ةعبرأ قتْغَأ "مك ناك « تارم رشع « هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق
 . هيلع قفتم . «ليعامسإ دلو ف نسقنأ

 : هك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بويأ يبأ نعو)

 E ا ha عا
 لك ىلع وهو « دمحلا هلو كلملا هل» : ملسم داز : (هيلع قفتم . «ليعامسإ دلو

 رشع لدع هل تناك « ةرم ةئام موي يف كلذ لاق نم» : ظفل يفو « «ريدق ءيش
 نم ازرح هل تناكو « ةئيس ةئام هنع تيحمو « ةنسح ةئام هل تبتكو « باقر

 دحأ الإ هب ءاج امم لضفأب دحأ تأي ملو < ‹ يسمي ىتح « كلذ هموي ناطيشلا

 يبأ نع شيعي نب هلا دبع قيرط نم دمحأ جرخأو « كلذ نم رشكأ لمع

 رشعال : ظفلب هركذف « «هللا الإ هلإ ال : حبصلا ىلص اذإ لاق نم» : هيفو « سويأ



 ةريره يبأ ثيدح _ ٥ ءاعدلاو ركذلا باب عماجلا باتك -

 نهب هنع يحمو « تانسح رشع نهب هل بتكو باقر عبرأ لدعك نك تارم

 ىّتح « ناطيشلا نم ارح هل نکو تاجرد رشع نهب هل عفرو تائيس رشع

 يف رفعج هجرخأو « نسح هدنسو « «كلذ لثمف برغملا دعب اهلاق اذإو « يسمي

 دار نکل ‹ هلثم ركذف «حبصي نيح لاق نم» : لاق هعفر بوی يبأ نع «ركذلا»

 هراهن لوا نم ةحلسم هل ناكو « باقر رشع لدعت» : لاقو ‹ «تيميو ييحي))

 يسمي نيح كلذ لثم لاق نإو « نهرهقي المع ذئموي لمعي ملو « هرخآ ىلإ

 00 ظ 1 . «كلذ لثمف

 نيركاذلا رابتعاب هنأك ؛ اهضعب يف عبرألاو « اهضعب يف باقرلا رشعلا ركذو
 مالعل صالخإلاو هجوتلا ضاحمإو « بولقلاب ظافلألا يناعم مهراضحتسا ىف

 . يبطرقلا لاق امك ؛ هبسحبو كلذ رابتعاب مهبتارم فالتخا نوكيف ؛ بويغلا

 نم لك هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو 65

 دبز لثم تناك نإو« هاياطخ هلع تطُح < ةرم ةئام هدمحبو هللا ناحبس : لاق

 ظ . هيلع قفتم . «رحبلا

 : لاق نَم» : لک هللا لو لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)

 . «رخبلا دبز لثم تناك نإو « ةاياطخ ُهْنَع تْطُح ,ةّرم ةئام هدمحبو هللا ناحبُس

 هنم مزليف « صقن نم هب قيلي ال امع ههيزنت هللا ناحبس ىنعم : (هيلع َقْفَتم

 عيمج ىلع قلطي حيبستلاو « قيلي ال ام عيمجو دلولاو بحاصلاو كيرشلا ىفن

 كلذب تصخ حيبستلا ةالص هنمو « ةلفانلا ةالص ىلع قلطيو « ركذلا ظافلأ



 ةريره يبأ ثيدح 6 ءاغدلاو رك ذلا باب ٠ عاجلا باتك ۱۸ ٠

 نودّيقي ءاملعلاو ‹ رئابك ولو « هرهاظو < اياطخلا ركذلا اذهب رفكت هنأ هيفو

 : لاؤس اذه ىلع دروأ دقو ةبوتلاب الإ رئابكلا ىحم E نولوقيو رئاغصلاب كلذ

 نم نإ» : ليلهتلا يف لاق هنإف ؛ ليلهتلا نم لضفأ حيبستلا نأ ىلع لدي هنأ وهو

 تطح» : لاق انهو « هانمدق امك «ةئيس ةث ةئام هنع تيحم موي يف ةرم ةئام لاق

 5 نأ ی۶ ةلاد تا ا د 0 تناك قو ¢ هاياطخ . هنع

 دم نويبنلاو انأ تلق ام لضفأو هلا الا | هلإ ال ركذلا لضفأ» ًاعوفرم رباج

 هللا س يهو ؛ ‹ صالخإلاو ديحوتلا ةملك يهو هللا الإ هلإ ال : يلبق

 وهو « هللاب د ال امع 2 هنإف ؛ اهيف لخاد حيبستلا ىو «مظعألا

 ٤ ؛ ةليدع اهلئاضفو ؛ ؛ خلإ . ١ . كلما هل« هل كيرش ل هدحو هللا الإ هلإ ال ىف لخاد

 « تاج رال 0 : رومأ ةثالث ۰ باوث ىلا فاضنا هنأب هنع

 ا و ا

 صعب نع ىضاقلا ركذو 3 . ركاذ لكل لئاضفلا هذه نأ ثيداحألا رهاظو

 لهأل وه امنإ راكذألاو ةحلاصلا لامعألا هذه لثم يف دراولا لضفلا نأ ءاملعلا
 ر ىلع رصأ نم سيلو  ماظعلا مئارجلا نم ةراهطلاو نيدلا يف لضفلا
 هل دهشو < كلذ . يف نيرهطملا لضافألا نم ىح الب هتامرحو هللا نيد كهتناو

 اونمأ يي تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح مأ) ىلاعت هلوق
 . 7١[ : ةيثاجلا] 4تاحلاصلا 0686 0



 ديعس يبأو ثراحلا تنب ةيريوج اثيدح ١١٤٠و ١4015 ءاعدلاو ركذلا باب 1 غماجللا باتك ١8

 لوسر يل لاق : تلاق اهنع هللا يضر ثراحلا تْئب ةيربوُج نعو 1 ظ

 اب تَنزو ْوَل تاملك عبزأ كدب ْتْلُك ذقل» : مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص هلا

 ةنزو هسفت ءاضرو هقلخخ د دع هدمحبو هللا ناحبس : نهتنزول ء مويلا ذم تلق

 ( . ملسم هجرخأ . «هتاملک دا دمو هشرع

 هلا لوسر يل لاق : تلاق اهنع هللا يضر ثراحلا تنب ةيريوج نعو)

 : (تلق اب تئزو ْوَل تاملك عبر كدغب تلف ذقل» : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 هقلخ د دع هدّمحبو هللا ناحبس : نهتنزول « . مويلا ُدْنُم) اهل باطخ ءاتلا رسكب

 . (ملسم هجرخأ . «هتاملك دادمو هشرع ةّنزو هسفن ءاضرو

 لير اهيل هيض دفا تراحم ركام اني رس هل ع

 ءاضرو « ةرخآلاو ايندلا يفو « ضرألاو تاومسلا يف امل لماش هقلخو « هتاوخأ

 ‹ نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهنع هللا يضر نم ددع : يأ ؛ هسفن

 الإ هنزو ردق ملعي ال ام ةنز : يأ ؛ هشرع ةنزو ‹ عطقني الو « يضقني ال مهنع هاضرو

 يه تاملكلاو «ربحلاك ةاودلا هب دمت ام وه « ميملا رسكب ؛ هتاملك دادمو « هللا

 ةدم لك وه اهدادمو ‹ ىهانتت ال يهو « رصحنت ال يهو هتارودقمو هللا تامولعم

 لاق امك« ر ريع اف رخ ۷ كلو رود وأ + مولع اهب بك

 ثيدحلا . [4١١:فهكلا] ةيآلا « 4يبر تاملكل ادادم رحبلا ناك ول لق# : ىلاعت

 . روكذملا ددعلاب لوبقلا راركت ةليضف كردي اهلئاق نأو تاملكلا هذه لضف ىلع ليلد

 ىّلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ير دخلا ديعس يبأ نعو ١61

 هللا الإ هلإ ال : تاحلاصلا تايقابلا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا
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 بدنج نب ةرمس ثيدح (١ ءاعدلاو ركذلا باب ۔ ٦ عماجلا باتك ١
 ا ار ري تت ا تي ا تر يي تت ل ب يم تت

 هجرخأ . . «هللاب الإ ت رد الو لوح الو هلل ”محلاو ربك هللاو هللا ناحبسو

 ا ا . مكاحلاو ناّبح نبا هحّحصو « يئاسنلا

 هللا ا یلص هللا لي لاق : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نعو)

 ناحبسو هللا الإ هلإ ال : تاحلاّصلا تايقابلا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 «يئاسنلا هجرخأ . «هللاب الإ ةوق الو َلْوَح الو هلل دمحلاو ُربكأ هللاو هللا
 ةحلاصلا لامعألا اهب داري تاحلاصلا تايقابلا : (مكاحلاو نابح نبا هحّحصو
 ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص اهرسفو « دابآلا دبأ اهرجأ اهبحاصل ىقبي يتلا
 ريخ تاحلاصلا تايقابلا و : ىلاعت هلوقل ريسفت هنأ لمتحيو « تاملكلا هذهب

 00000000000 .[ :فيكل] «المأ ريخو ًاباوث كبر دنع
 ىبأ نباو رذنملا نبا جرخأف « ريخلا لاعفأب اهريسفت ثيداحألا يف ءاج دقو

 هلإ ال ركذ : نه تاحلاصلا تايقابلا : سابع نبا ثيدح نم هيودرم نباو متاح

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا كرابتو هلل دمحلاو هللا ناحبسو ربكأ هللاو هللا الإ
 ةقدصلاو جحلاو ةالصلاو مايصلاو يَ هللا لوسر ىلع هللا ىلصو هللا رفغتسأو
 يتلا تاحلاصلا تايقابلا نهو ؛ تانسحلا عاونأ عيمجو ةلصلاو داهجلاو قتعلاو
 تايقابلا : : ةداتق نع رذدملا دارس يبأ نبا جرخأو . ةنجلا يف اهلهأل ىقبت

 ىفاني الو ؛ تالاا تايقابلا نم وهف هللا ةعاط نم ءيش لك : تاحلاصلا

 0 ٠ . اهيلع هيف رصح ال هنإف ؛ ركذ اب ثيدحلا يف اهريسفت

 هللا لوسر لاق : .لاق امهنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نعو ١

 نهيأب كرضي ل عبرأ هللا ىلإ مالكلا بحأ» : مّلسو هلآو هيلع هللا یلص

 . ملم هجرخأ . «ربكأ لاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا احبس : تأدب

1۹ 



 يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح ١409 .ءاعدلاو ركذلا باب 5 >2 . .٠٠ عماجلا.باتك-

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر ت جا رب
007 1 

 ةءادبلا رضت مل« حيبق لك نع هتاذ ةهزنم ي

 ا ( . ةيلختلا ىلع اهيدقتو « ةيلحتلاب

 ءالدلا هفزنت ال رحب ةقرفتمو ةعومجم تاملكلا هذه لضف يف ثيداحألاو و

 اهنأو « تاح اصلا تايقابلا اهنأ نم ثيدحلا ايفا 7 : ىفكو ۶ ءالمإلا هصقني الو

 لا لوسر يل لاق لاق هنع هللا يضر يرعشألا يسوم بأ لع ٣
 ظ ا زونك نم زبك ىلع لد 0 ش 0

 ( ( )2 نس ب .ىب 1 تف لحنا : قم 1 1 ينام ةاسنلا از“ از 7 9 ق تم ش هيلا ا

1٠ 



  سنأوزيشب نب نامعنلا اثيدح 145191456 ءاعدلاؤ:ركذلا باب 5 ١ عماجلا باتك -۸ ظ

 هلا ذو ؛ مكل هللا دنع اهباوث نونکم دا رملاف «دابعلا لاومأ سفنأ

 دار الور هريغ تيه ال لو هل ناعذإلاب فارتعاو ٠ هللا ىلإ ضيوفتو مالستسا
 E و لا قلب ..رمألا نم اعيش كلم ال دبعلا نأ 0 رمأل

 د الإ ةليح' الو ل ةعاطتسا لالو ةكرح ال : يأ ؛ ةليحلاو ةكرحلا : لؤحملاو
 يصاعملا نع لوح ال : يأ» : ًاعوفرم اهريسفت يورو « هللا
 .ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت لا یلص لاق مث شاب الإ هللا ةعاط ىلع ةوق

 لا . «ىلاعتو كرابت هللا نع ليربج ينربخأ كل ذك»

 تاج لاقي ؟ةزمهلا حتفب وهو« هيلإ أجل نم ذوخأم « «أجلم الو» : هلوقو
 الو هللا ف دنتسم الا 4 هب ۾ تدضتعاو هيلإ تدنتسا اذإ تأجتلاو هيلإ
 00 TT اا اض و

 الو « هللا ةمصعب الإ ي

 ْ و 4 1 لص 8 ١ 1 نع هنع هللا يضر ريشب نب ب ناَمَعُتلا نعو)
 دو (يذمر لا ةحّحصو :ةعبرألا اقرأ «ةدابعلا وه ءاعدلا نإ» : لاق ملسو
 0 : . س نی دذلا نإ 7 ا مث a “أخر 1 بجتسأ يتوعد ىلاعت 3

aفاغ] ]4ني رخا ا : i:ع لا دقت 7  a 

.. 
 «ةدابعلا م ءاعدلا» : :ظفلب اغوف رم شنا فالح ن د
i 

ta 2 3 ذأ نع 1 2 ءاهتللا : :ظفلت 57 وف رم 0 ٹی دع - يدمرتل ا ي ی 
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 سنأو ةريره يبأ اثيدح 478١و ١477 ءاعدلاو ركذلا باب 5 ١ . عماجلا باتك-

 ٠ . «ينوُعْداظ : لاق ثيح « هللا رمأل.لاغتما هنأ : لوألا .

 هدرفأو ا امع عطقنا هللا نم رومألا حاجن نأ ملع اذإ يعادلا نأ: يناثلا

 ( . ةدابعلا نم هللا دارم وه اذهو ‹ تاقافلا لازنإو تاجاحلا بلطب

EYهللا يضر ةريره يبأ ثيدخ نم ؛ هلو  eمركأ ء ءيش د سيلا  

 ( .مكاحلاو نابح نبا هحّحصو « «ءاعدلا نم هللا ىلع

 سيل» : هعفر هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم) يذمرتلل : يأ: (هلو)
 ٠ (مكاحلاو نابح نبا هححصو « «ءاعدلا نم هللا ىلع مركأ ءيش

 نيب ءاعادلا» : قلك هللا لوس لاق : : لاق هنع هللا يضر سنا نعو - 00

 . هريغو نابح نبا ةحّحصو ؛ ةريغو يئاسنلا هجرخأ , دري ال ةماقإلاو ناذألا

 ناذألا نْيَب ءاعادلا» : وو للا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر قا نعو)
2 

 مدقت : (ةريغو نابح نبا ةححصو ؛ هريغو يئاسنلا هج ٠ رخأ . ذري ال ةماقإلاو

 دعب ءاعدلا دكأتيو « هيلع مالكلا مدقتو « ناذألا ر يف رخآ ظفلب ثيدحلا
6 

 يأ ! هللا لوسر اي : . تلق ؛ ةممأ يبأ نه يةمرتلا ثيدح ا ةالصلا

 ا و ا ودع

 دروو « ةفورعم اللا دعب ءاعدلا يف ثيداجإ تورو دقو « نسح الو « حيحص

1۲ 



 ناملس ثيدح 415 ءاعدلاو رك ذلا باب ۔ ٦ عماجلا باتک 6

 . راكذألا يف فلس امك ؛ ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا 0

 ىّلاعت هللا ىّلص هللا وسر لاق : لاق هنع هللا يضر نامْلَس نعو 5

 د عفر اذإ هدبع نم يحتمي مرک يسيح مكر أند مّلسو هلآ ىلعو هيلع

 . مكاحلا ةحَحصو « يئاسنلا الإ ةعبرألا ةجرخأ . «ارفص امُهُدري نأ هيلإ

 هيلع ىلاعت هللا یلص هللا يا لاق هنع هللا يضر ناملس نعو) -

 لا : ةنزب (ييح مكبر نإ ملَسو هلآ ىلعو
 ياسا بيبا اننا

 1 . (مكاحلا هححصو

 الو ء اهب نمؤن + هتافص رئاسك هب قيله ام ىلع لمحي ءايخلاب ىلاعت هفصو

 ةيدحلا ةمئأ بهذم اذه « تاقالعلا هل بلطتو زاجم هنإ : لاقي الو ءاهفيكن

 . ةيلاخ : يأ  ءافلا نوكسو داصلا رسكب  «ًارفص» و ؛ ؛ مهريغو ةباحصلاو

 هيف ثيداحألاو « ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا ىلص يبنلا نكي مل : سنأ ثيدح اّمأو « ةريثك
 + عقرلا ي 8 ةغلابملا هب e ءاقستسالا يف الإ ءاعدلا نم ءيش يف هيدي عفري

 دلسو لص هعفر  ثيداحأو « ءاقستسالا يف الإ عقي مل هنأو

 ثيدح نم هريغو وادا جرخأو « ءزج يف يرذنملا ظفاحلا اهدرفأ ءاعدلا يف

 غبصأب ريشت نأ ءاقستسالاو ؛ كيبكدم وذح كيدي غفرت : نأ ةلأسملا : سابع نبا

 دعب نيديلا حسم اًمأو ٠ فوقوم وهو ؛اعيمج كيدي دمت نأ لاهتبالاو « ةدحاو

 8 : ىتآلا ثيدحلا هيف دروف ءاعدلا 1



 دوعسم نباو رمع اثيدح ١5155931456 ءاعدلاو رک ذلا باب - " . عماجلا باتك 1

 ىلاعت هللا یلص هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر َرَمُع نعو 6

 امهب حسي ىّتح ء امهر مل ءاعأللا يف هيدي دم اذإ َمّلسو هلآ ىلعو هيلع

 يبأ دنع سابع نبا ثيدح اهم دهاوش ُهَلو  يذمرتلا ُهَجرْخَأ . هَهْجَو

 . نسح ُثيدح ُهنأب يضقي اهعومجمو « هريغو دواد

 هيلع ىلاعت هللا ىّلص هللا ٌلوسر ناك : لاق هنع هللا يضر َرَمُع نعو)

 . هجو امهب حسي ىّتح «امُهَدري مل ءاعأللا يف هيدي دم اذإ ملسو هلآ ىلعو

 . هريغو دواد يبأ دنع سابع نبا ثيدح اهنم ؛ دهاوش هلو« يذمرتلا جرحا

 هجولا حسم ةيعورشم ىلع ليلد هيفو : (نسح ثيدح ُهنأب يضقي اهعومجمو
 امهدري ال ناك امل ىلاعت هنأ ةبسانملا نأكو : ليق ؛ ءاعدلا نم غارفلا دعب نيديلاب

 وه يذلا هجولا ىلع كلذ ةضافإ بسانتف « امهتباصأ ةمحرلا نأكف ؛ ارفص

 > ظ ظ . مركتلاب اهقحأو ءاضعألا فرشأ

 ا ا هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعُسسَم نبا نععو 75

 ةححصو «يذمرتلا ٌةجرخأ ةةالص 'يلع مهرثكأ ةمايقلا موي يب سالا ىَْوَ

a 

 ىو نإ» : 55 وسر لاق لاق هنع هللا ردو نبا نع
 نبا ةحّحصو ٠ يذمرتلا ةجرخأ «ةالص يلع مهرثكأ ةب ةمايقلا م موي يب ب ساتلا

 ةليضف هيفو « ةنببا يف هتلزنم نيم برقل 8 ةعافشلاب ف أ دارملا : (نابح

 بلس اما د و : هيلع ةالصلا

 ظ قفوأ ناكل

 س
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 -سوأ نب دادش ثيدح 1١457  ءاعدلاو ركذلا باب 5 ٠ ٠ عماجلا نادك نو

 WV ١- ل هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سوأ نب داش نعو :

 :تقلخ « تنأ الإ هلإ ال يبر تن مهللا : دبعلا لوقي نأ رافغتسالا دّيَس)ا
 امش نم كب دوعا ‹تعطتسا ام كدغعَوَو كدهع ىلع انأو كدبع انأو

 يلا هنإف ؛ يل زفاف یاب راب يلع ب كا ءوبأ «تْعَتص

 يرام وا «تنأ الإ (

 س نأ اإ هلإ ل يبر ا هلل ١ : علا لوقي نأ ااقيتسالا

 «تْعَنِص ام رش نم كب ُذوعأ « تعطتسا ام كدْعَوَو كدهع ىلع انأو « كدبع
 الإ بونذلا ُرفغي ال هنإف ؛ يل ٌرفغاف يبنذب ءوبأو لم كتمعنب كل ءوبأ
 اهب انقوم راهنلا نم اهلاق نم» : ثيدحلا مامتو : (يراخبلا ةجرخأ . «تنأ

 وهو ۽ ليلا نم اهلاق نمو « ةنجلا لهأ نم وهف « يسمي نأ لبق هموي نم تامف
 : «ةنجلا لهأ نم وهف ‹ حبصي نأ لبق تامف اهب.نقوم

 ءديسلا مسا هل ريعتسا ةبوتلا يناعمل ًاعماج ءاعدلا اذه ناك ال : يبيطلا لاق .
 0 يف هيل e 0 تاي يف « هيلإ دصقي يذلا i لصألا يف و وهو

“1٥ 



 سوأ نب دادش ثيدح 1 ءاعدلاو ركذلا باب” ( عماجلا باتك -

 ىلع انأو» : هلوق فطع هديؤيو ‹ ًاديكأت نوكي الف ؛ كدباع ىنعمب .«كدبع

 نم كتدعاوو ةيلع كتدهاع ام ىلع انأ : يباطخلا لاق امك هانعمو .«(كدهع

 كدعو زجنتسمو « هب كسمتمو « تعطتسا ام كل ةعاطلا صالخإو « كب ناميإل
 . رجألاو ةبوثملا يف

 نيف خالا مايقلا نع روصقلاو زجعلاب فارتعا « «تعطتسا ام» : هلوق يفو
 . ىلاعت هقح

 لاثمأ مهجرخأ ثيح هدابع هللا هذخأ يذلا دعا ديري : لاطب نبا لاق

 ةيبوبرلاب هل اوُرقأف « [177 : فارعألا] 4مكبرب تسلأ»# مهسفنأ ىلع مهدهشأو ٌرذلا

 كرك تام م نأ هين تا ىلع لاق ام م دعوو ناد لاب هل اغلا
 ۰ . ةنجلا هلخدي نأ ًائيش

 : هنمو « موزللا هانعمو « ءادبلا هلصأو زومهم وهو « فرتعأو ٌرقأ «ءوبأ» ىنعمو

 . ٌرقأو هب فرتعأ : «يبن ذب ءوبأو» « هب همزلأ هنأكف « هنكسأ : يأ ؛ الدنم هللا هأوب

 مث ؛ الوأ هبنذب فرتعا « «تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف ؛ يل رفغاف» : هلوقو

 يبأ لوقك « فاطعتسالا فطلأو باطخلا نسحأ نم اذهو «ًايناث هنارفغ بلط
 (نيرساخلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو انسفنأ هس هر : رشبلا

 .٠ [۲۳ : فارعألا]

 يف دبعلل ايتو « ىلاعت هلل ةيبوبرلاب رارقإلا ىلع ثيدحلا لمتشا دقو .
 ۱ رارقإلاو 6 ألا ىلع هذحخأ يذلا دهعلاب رارقإلاو 4 قلاخلا هنأب رارقإلابو « هل ديحوتلا

 ذوعن» : وحن تائيسلا رش نم ىلاعت هب ةذاعتسالاو « دبعلا نم ءافولا نع زجعلاب
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  رمع نبا ثيدح 4 ءاعدلاو ركذلا باب - ٠ ٦ عماجلا باتك ۸

 اهدرفأو  هدابع ىلع هتمعنب رارقإلاو « «انلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم هللاب
 هنأ هيفو ؛ ىلاعت هيف نارفغلا رصحو « ةرفغملا بلطو « بنذلاب رارقإلاو « سنجلل

 ( ا . لئاسولا دعب الإ تاجاحلا بلط يغبني ال

20111111 aE 

 نم هنإف « موصعم ًاضيأ وهو «رخأت امو« هبنذ نم مدقت ام ملسو هلآ ىلعو

 رم نيعبس مويلا يف هيلإ بوتيو هللا رفغتسي هنأب ربخأ ا هنأل ؛ لوضفلا

 ع دقو « لاكشإلاو لاؤسلا داريإ ال لاثتمالاو يسأتلا انيلعف ءرافغتسالا انمّلعو

 هللا ركذ هنوك انيفكيو < ًالاؤس الو ًالاكشإ اودروي ملف كلذب مهبطاخ نم اذه

 انقزراو# : كلذ انل هميلعتو هب لفكت دقو « قزرلل انبلط لثم وهو « لاح لك ىلع
 «نيقزارلا ريخ تنأو 15 6 ١[  Eیا هّللا يا

 مهللا» : ب نيو يسب نيح تاملكلا لؤي مسو هلآو هيلع یل

 نمآو يتاروع رتسا مهللا 5 يلامو يلهأو يايندو ينيد يف ةيفاعلا كلأسأ ينإ

 نمو يلامش نعو ينيمي نعو ؛ ۽ يفْلَخ نمو يدي نيب نم ينظفحاو ؛ ‹ يتاعور
 « هَجاَم نباو ا ةجرخأ . «يتخَت نم لاتغأ نأ كتمظعب ٌذوعأو ‹ يقوف

 0 هححصو

 ينإ مهللا» : يلم نيو يسم نيح تاملكلا الزم ځد ملسو هلآ هيلع

 نمآو يتاروع ا مهللا . يلامو يلهأو يايندو ينيد يف ةيفاّعلا كلأسأ

1۷ 



 رمع نبأ ثيدح - ۹ ءاعدلاو ركذلا باب ”  عماجلا باتك
 اة ل ل سال

 نمو يلامش نڪو يني نعو < يفلخ نمو يدي نيب نم ينظفحاو 3 يتاعور

 « هجاَم نباو يئاسنلا هجرخأ . «يتْحَت نم لاتغأ نأ كتمظعب ٌدوعأَو « ىقوف >
 ك ت رتو < عادتبالا و يصاعملا نم ةمالسلا : نيد دلا يف ةيفاعلا : 16 "جب 3

 . اهبئاصمو اهرورش نم ةمالسلا : ايندلا يفو

 بلطب مهلغشو ماقسألاو ضارمألاو ةرشعلا ءوس نم ةمالسلا : لهألا يفو

 . . ماطحلا يف عسوتلا

 . هيف ثدحت يتلا تافآلا نم ةمالسلا : لامل يفو

 . ةرخآلاو ايندلاو لهألاو نيدلاو ندبلا ةروعل ماع : تاروعلا رتسو

 . عزفلا يهو « ةعور عمج : تاعورلاو ؛ كلذك تاعورلا نيمأتو

 نيطايش نم.هئاذعأ َنيب.دبعلا-نأل:: تاهجلا عيمج نم هل ظفحلا هللا لأسو

 د نا لا ف اا هل نكي مل اذإ بائذلا نيب ةاشلاك نجلاو سنإلا

 هدا ءىشلا لايتغا نأل ؛ ؛ هتحن نم لايتغالا نع ةمظعلاب ةذاعتسالا صحو

 امك « قرغلاب وأ « نوراقب ىلاعت عنص امك « ضرألا هب فسخي نأ وهو ؛ ةيفخ

 . تحتلا نم لايتغا لكلاف « نوعرفب عنص

 : لوقي ب هللا لوسر ناك : لاق اًمُهنع هللا يضر رّمُع نبا نعو ۱۹
 عيمجو كتمقن ةءاجفو كتيفاع لؤحتو كتمعن لاوز نم كب ُدوعَأ ينإ مهللا» ٠

 ظ ناد «كطخس 1



 ورمع نب هللا دبع ثيدح ١47١  ءاعدلاو ركذلا باب - ٦ ( عماجلا باتک ۸

  مهللا» : لوقي قلي هللا لوسر ناك : لاق اًمُهنع هللا يضر رّمُع نبا نعو)

 عيمجو كتمقن ةءاَجُفو كتيفاع لؤحتو كتمعن لاوز نم كب ذوعأ ينإ
 مضبو « روصقم ميجلا نوكسو ءافلا حتفب : ةءاجفلا : (ملسُم هجرخأ . « «كطخس

 الإ ىلاعت هنم نوكي ال ةمعنلا لاوزو « ةتغبلا : يهو ؛ دملاو ميجلا حتفو ءافلا
 كب ذوعن : ا ا ی اا دبعلا هبيصي بنذب

 . دابعلل ميلعت وهو « انلامعأ تائيس نم

 . ضرملا وهو « اهدض لوصحب الإ نوكي الو 2 اهلاقتنا : ةيفاعلا لوحتو

 خلك هللا لوز ناك : لاق اًمهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع قود ۷

 . «ءادعألا ةتامشو ٌودعلا ةبلغو نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ يّنإ مهللا» : , لوقي

 ظ . مكاحلا هحّحصو « يئاسنلا هاور

 : لوقي ف

 هاور . «ءادعألا ةتامشو ٌودَعلا ةبلغو نيدلا ةبّلَغ نم كب ُدوعأ يّنِإ مهللا»

 يفاني الو تن نيدملا بلغي ام نيدلا ةبلغ : (مكاحلا هحّحصو ‹ يئاسنلا

 نإف ؛ ريعش نم ءيش يف ةنوهرم هعردو تامو نادتسا وَ هنوك ةذاعتسالا

 . نيدملا عم هللا نأ هيفاني و اف ىلع دعي ل فيي ةبلغلا نم ةذاعتسالا

 رفعج نب هللا دبع نع اذه يورو « هللا هرکی اميف نكي ملام هنيد يضقي ىتح

 ردقي ال هنأ ملعي انيد نادتسا نمف « هيف ةبلغ ال ام ىلع لمحي هنأل ًاعوفرم

 ديري سانلا لاومأ ذخأ نم» : ثيدح درو هيفو ؛ 08 لعف دقف ؛ هئاضق ىلع

 دقو  يراخبلا هجرخأ . «هللا هفلتأ اهفالتإ ديري اهذخأ نمو هنع هللا اهادأ اهءادأ

 الس هللا وشر ناك : لاق امنع هللا يضر ورْمَع نب هللا دبع نعو)
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 ةديرب ثيدح 0 ءاعدلاو ركذلا باب - 5 عماجلا باتك - ۸

 هجو نع ةشئاع هتلأس املو « نيدلا وهو « مرغملا نم غلو ذاعتسا اذلو ؛ مدقت

 دعوو بذكف ثادح مرغ اذإ لجرلا نإ» : لاق « هنم ةذاعتسالا نم هراثكإ

 . ميظعلا رمألا اذهل ضرعتي نيدتسملاف « «فلخأف

 رمأ يف يداعي اغإ ةقيقحلا يف ودعلا نأل ؛ لطابلاب : يأ ؛ودعلا ةبلغامأو >
 ةردقلا مدع عم ريغ قمل 8 يويند رمأل وأ « ينيد رمأل امإ ؛ لطاب

 . كلذ ريغو « هنم فاصتنالا ىلع

 ةتامش : لاطب نبا لاق ؛ هودعب لزن رضب ودعلا حرف يهف ؛ ءادعألا ةتامش امأو

 امهيلع هيخأل نوره لاق دقو ‹ غلبم دشأ سفنلا هب غلبتو بلقلا أكني ام ءادعألا

 . هب ينبيصت اب مهحرفت ال ؛ 16١[ : فارعألا] (ءادعألا يب تمشت الف : مالسلا

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر عمس : لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو - 0
 الإ هلإ ال هللا تنأ كنأ ”دهشأ ينأب كلأسأ ينإ مهللا : لوقي الجر مّلسو هلآو

 لاقف ء دَحَأ ًاوُفك هل نكي ملو « دلوي ملو « دلي مل يذلا دملا ”دحألا « تنأ

 ا راسا ا یوا چ هللا لوسر

 . نابح نبا هححصو ؛ ةعبرألا ةجرخأ «باجأ

 لاو هيلع هللا یلص هللا لوسر عمس : لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو)

 الإ هلإ ال هللا تن كنأ دهشأ ينأب ك كلأسأ ينإ مهللا : :لوقي الجر ملسو

 لاقف « دَحَأ وفك هل نكي ملو « دلوي ملو ‹ دلي مل يذلا دمّصلا دجألا ٠ تأ
 هب يعُد اذإو « ىطعأ هب لثس اذإ يذلا همساب هللا لأس دق : هلي هللا لوسر
 نأل لامك ةفص : دحألا : (ناّبح نبا هحّحصو « ةعبرألا ُهِجَرْخَأ . «باجأ
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 ةديرب ثيدح ١/١ ءاعدلاو رك ذلا باب ٦ عماجلا بناتك ۔ ۸

 مزلتسي امو « ددعتلاو بيكرتلا ءاحنأ نع تاذلا هزنم نوكي ام يقيقحلا دحألا

 بوجوك « اهصاوخب افصتمو « ةقيقحلا يف ةكراشملاو زيحتلاو ةيمسجلاك امهدحأ

 .  ٠ ةيهولألا نع ةئشانلا ةمكحلاو « ةيتاذلا ةردقلاو دوجولا

 . ىلع هب فصتملاو ؛ دصقيو جئاوح لا يف هيلإ دمصي يذلا ديسلا : دمصلاو
 لميلر ا لازم انام ديور نع E Ca و ااطرلا

 ظ | ( . ىلاعت هللا الإ كلذ

 فلخي وأ « هنيعي ام ىلإ رقتفي ملو« سناجي مل : هانعم ؛ دلي مل هنأب هفصوو

 هللا تانب ةكئالملا : لاق نم ىلع در وهو « هيلع ءانفلاو ةجاحلا عانتمال هنع

 . هللا نبا حيسملاو هللا نبا ريزع : لاق نمو

 . مدع هقبسي مل : يأ ؛ دلوي مل : هلوقو ظ

 اذه ناكف ؛ ًادلاو هنوك ىلع ًادولوم دولوملا نوك مّدقت فورعملا : تلق نإف .

 هنوك يفن انه ىلصألا دصقلا : تلق « دلي ملو « دلوي مل يذلا : لاقي نأ يضتقي

 ماقملاف ؛ دولوم ىلاعت هنأ دحأ عدي ملو « لطابلا لهأ هاعدا امك دلو هل سيل ىلاعت

 رس SE ع يرد عب

 و نو و ىلا اا تلق

 . ءيش هلثمك

 واعو هلامك تافص نم ءيش يف هلئامب دح نكي ملا يأ ؛ لئامملا : ءفكلاو ٠

 هرابخإل ءاعدلا دنع تاملكلا هذه يرحت ىغبني هنأ ىلع ليلد ثيدحلا يفو « هتاذ

 « باجأ اهب يعد اذإو « ىطعأ اهب لئس اذإ هن او يم يما يلد
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 سنأو ةريره ىبأ اثيدح 477١و ۱٤۷۲ ءاعدلاو ركذلا باب ٦  عماجلا باتك ١

 . صاخلا ىلع ماعلا فطع نم وهف ؛ هنم معأ ءاعدلاو « تاجاحلل بلطلا : لاؤسلاو

 هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو - 177

 انيسمأ كبو انخبصأ كب مهللا» : لوقي حبصأ اذإ مّلَسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت

 هنأ الإ |! « كلذ ّلْثم لاق ىسمأ اذإو « «زوشنلا كيلإو توغ كبو ايحن كبو

 . ةعبرألا ير «ريصملا كيلإو» : لاق

 هيلع ىلاعت هللا یلص هلل لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو)
 ا كيو اسا كيو انخبصأ كب مهللا» لوقي حبصأ اذإ ملسو هلآ ىلعو

 كيلإو» : لاق هنأ الإ « كلذ ّلثم لاق ىسمأ اذإو  «ٌروشنلا كيلإو تومن كبو

 كتردقو كتّوقب : يأ ؛ رّدقمب قلعتم فرظلا : (ةعبرألا هجرخأ . ٌريصملا
 . حابصلا تدجوأو انتدجوأ تنأ ذإ حابصلا يف انلخد : يأ ؛ انحبصأ كداجيإو

 وخأ مونلا نأل ؛ ةبسانم هيفو ؛ هايحأ اذإ تيملا رشن : نم روشنلاو « انيسمأ هلثمو

 ريصملا ركذ ءاسملا يف بسان امك « ةتامإلا دعب ءايحإلاك هنم ظاقيإلاف توما

 . ىلاعت هللا نم ماعنإ لك نأ رارقإلا هيفو « توملاك مونلاو « هيف ماني هنأل

HAلص هل هللا لوسر ءاعد دكا ناك : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو -  

 ةرخآلا يفو « َةنَسَح ايندلا يف اننآ انّبر» : مَّلسو هلآ ىلعو هيلع ىاعت هلا
 . هيلع فم . «راتلا با ذع انقو . ةئسح

 ىلاعت هللا یلص هلل لوسر ءاعد ٌرثكأ ناك : لاق هنع هللا يضر نينا نعو)

 2 ايقو عة ةنسح ةرخآلا ىفو < ةنسَح ايندلا ىف انتآ انّير» ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ةيآلا هذهب وعدي ناك امنإ : ضايع ىضاقلا لاق : (هيلَع َقْفَتُم . «راثلا باذع
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 ىسوم يبأ ثيدح - ٤ ءاعدلاو ركذلا باب ”  عماجلا باتك - ۸

 انهه مهدنع ةنسحلاو : لاق  ةرخآلاو ايندلا رمأ نم هلك ءاعدلا يناعم اهعمجل

 انيلع نمي نأ هللا لأسن  باذعلا نم ةياقولاو « ةرخآلاو ايندلا ميعن لأسف ؛ ةمعنلا

 ظ .. ةنسحلا ريسفت يف فلسلا مالك رثك دقو «- كلذب

 ‹ ةيفاع نم يويند بولطم لك لمشت ايندلا يف ةنسحلا : ريثك نبا لاقف

 « حلاص لمعو « عفان ملعو « عساو قزرو « راب دلوو « ءانسح ةجوزو « ةبحر رادو
 ا نابخ اء هاربا ای م بايثو « ينه بكرمو

 . ايندلا تانسح يف

 . نمألا نم هعباوتو ةنجلا لوخد اهالعأف ةرخآلا يف ةنسحل ا امأف

 مراحم ا بانتجا نم ايندلا يف هبابسأ ريسيت يضتقت يهف رانلا نم ةياقولا امأو

 ركذلا يف هب قحلي ا ام : ا هلوقب هدارمو ٤ يسرا وأ « تاهبشلا كرتو
 . ةقيقح هبقعتي ام آل

 هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو - 4

 يتئيطخ يل رفغا مهللا» : وُعْدَي مَّلَسو هلآ ىلعو هيلع ىلاعت هللا یلص

 يج يل رْفْغا مُهللا « ينم هب ملْعَأ تنأ امو« ‹ يرمأ يف يفارسإو يلهجو

 امو . تدق ام يل رفغا مهلا ‹ يدنع كلذ لكو ؛ يدّمَعَو يئطخو يلزهو

 تنأو مدلل تْنأ , ينم هب ٌملغَأ تنأ امو « تنلعأ امو « تّرَرسأ امو « ترا

 0 .. هيلع قف . «ًريدق ءيش لك ىلع تنأو ُرخوملا .

 هللا یلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نعو) -

 . يل رفغا مهللا» : وعدي ملسو هلآ راو هيلع بلاعب
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 ىسوم يبأ ثيدح ١1١4 ءاعدلاو رك ذلا باب 5 عماجلا باتك 14 1

 يلزهو يج يل رفا مهلا « ينم ٠ هب ملْعَأ تنأ امو « يرمأ يف يفارسإو ْ

 : تأ امو « تمدق ام يل رفغا مهللا ‹ يدنع كلذ لكو ؛ يدّمَعَو يئطخو

 ُرَخوملا تنأو ُمدقمْلا تنا« ينم هب ُملْعَأ تنأ امو « تنلعأ امو « تْرَرسأ امو

 دض لهجلاو « بنذلا ةئيطخلا : (هيلع قفتُم . «زيدق ءيش لك ىلع تنأو

 لمتحي « «يرمأ يف» : هلوقو ءيش لك ىف دحلا ا فارسإلاو « ملعلا

 ‹ لزهلا دض  ميجلا رسكب  دجلاو ‹ طقف يفارسإ : هلوقب وأ « مدقت ام لكب هقلعت

 نوكت ةئيطخلا ذإ ؛ ماعلا ىلع صاخلا فطع نم « «يدمعو يئطخو» : هلوقو

 نم ناسنإلا نم عقت يتلا عاونألا ددعتل كلذ ريركتو « دج نعو لزه نع

 محر ام الإ« بويعلا نم ةأربم ريغ سفنلا نأ راهظإو « اهب فارتعالاو تافلاخلا

 ‹«دوجوم : : يأ ؛ فوذحم هربخ ,« «يدنع كلذ لكو» : : هلوقو < تورا مالع

 تافصب فصتيف كقلخ نم ءاشت نم مّدقت 1 يأ ؛ «مدقملا تنأ» ىنعمو

 نم ءاشت نمل« «رخؤملا تنأو» ‹ كقيفوتب ةيدوبعلا قئاقحب ققحتيو « لامكلا

 '  .ريخلا تاجرد نع هل كديعبتو كنالذخب كدابع
 ناك ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنأ سابع نبا ثيدح يف عقو : فنصملا لاق

 ناك هنأ مالّسلا هيلع يلع ثيدح يف عقوو  هنايب مدقتو - ليللا ةالص يف هلوقي

 يفف ؟هلبق وأ « مالسلا دعب هلوقي ناك له تاياورلا تفلتخاو « ةالصلا دعب هلوقي
 ‹ مالسلاو دهشتلا نيب هلوقي ناك هنأ : هنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم ملسم

 هنأ يف رهاظ وهو « ةالصلا نم غرف اذإ : ظفلب «هحيحص» يف نابح نبا هدروأو

 . هدعبو هلبق هلوقي ناک هنآ لمتجيو مد دعب
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 د ا تفاقم ءاعدلاو ركذلا تاب-" ٠ عماجلا باتك 6

 وعي قلك هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو - 4/6

 اهيف يتلا يايند يل حلصأو « يِرْمَأ ةَمْصع وه يذلا ينيد يل يل خلص مهللا»
 يف يل ةدايز ةايحلا لعجاو ؛ يداعَم اهيلإ يتلا ي ایا ىف اسار: ىسانب

 . ملم ةجرخأ . «رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو « رّيخ لك
 مهللا» لوق قلك هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نعو)

 اهيف يتلا ياينُد يل حلصأو « يرش ةَمْصع وه يذلا ينيد يل حلْمأ
 يف يل ةدايز ةايحلا لعّجاو « يداَعَم اهّيلإ يتلا يترخآ يل حلصأو « يشاعم

 نمضت : (ٌُملُْم هجرخأ . «رش لك نم يل ةحار توملا لعْجاو ءرْيخ لك
 ىلع لد اغإ لب ؛ توملاب ءاعدلا زاوج ىلع ةلالد هيف سيلو « نيرادلا ريخب ءاعدلا

 یو ودبل ورش نيم جسار هب ور هيلع ا يف را لج لاؤس
 .. هدعبو هلبق رش لك نم : يأ ؛ رش لك مومعل ربقلا رورش

 مهللا» : لوقي قلك هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر سنا نعو - 7

 . يئاسنلا هاور . .يَفْنَاملع ينقزراو ينعفتي ام ينملعو نتطلع ا ينعفنا

 ينذزو» : هرخآ يف لاقو « وحن ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنللو . ماا
 . نَسَح ةدانسإو « الا لهأ لاح نم هللاب ذوعأو لاح لک ىلع هلل محلا ءاملع

 ينعفنا مهللا» : لوقي بو هللا لوسر ناک : لاق هنع هللا يضر سن نعو) ٠

 . مكاحلاو يئاسنلا هاور . (ينُمَفْني امْلع ينقزراو ينعفٽي ام ينْملعو ينتْملَع ام

  دمحلا ءًاملع يندزو» : هرخآ يف : لاقو وحن ةريره يبأ ثيدح نم يئاسنللو

 . . (نَسَح هدانسإو « تلا لهأ لاح رم هللاب دوعأو « لاح لك ىلع هلل
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 ةشئاع ثيدح _ ۷ ءاعدلاو رك ذلا باب 5 . عماجلا باتك -۔۸ ۰

 ايندلاو نيدلا رمأب قاعتي ام عفانلاو  عفانلا الإ ملعلا نم بلطي ال هنأ هيف .

 : هيف هللا لاق نم هنإف ملعلا اذه ادع امف الإو « نيدلا عفن ىلع اهيف دوعي اميف

 را ا ابحو

 با ياا اوما وعر ولا

 ظ اعفن هدعي مل هنكل « ايندلا يف مهعفني

 مسو لاو هيلع لا ىلص يبل نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو - ۷

 ام ؛ هلجآو هلجاع هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا» : ءاعدلا اذه اهمْلَع

 َتْملَع ام ؛ هلجآو هلجاع هّلك ٌرشلا نم كب ٌدوعأو « ُملعأ مل امو ُهنم تملع

 ذوعأو « كّيبنو كدْبَع كلأس ام ريخ نم َكلأْسَأ ينإ مهلا ء ملعأ مل امو ةنم
 اهيلإ برق امو « ةتح ا كلأسأ ينإ مهلا  َكّيبنو َكدّبَع هنم ذاع ام ٌرش * نم كب

 ‹ لمع وأ . لوق نم اهيلإ بّرق امو « راتلا نم كب ٌذوعأو « لمع وأ « لوق ْنم
 ةححصو « هجم نبا ةَجَرخأ . اع يناس و ا

 .  مكاحلاو ناّبح نبا

 اهمَلَع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبتلا نأ : اهنع هللا يضر ةشئاع نعو)

 هنم تملع ام ؛ ؛ هلجآو هلجاع هلك ريخلا نم كلأسأ ينإ مهللا» : ءاعدلا اذه

 مل امو هنم َتْملَع ام ؛ هلجآو هلجاع هّلك رشلا نم كب ُذوعأو « ْملعأ مل امو

 رش نم كب ُذوعأو « كّيبنو دك دّبَع كلأس ام ريخ نم كلام ينإ ٌمهللا « ملعأ

 ء لوق نم اهيلإ برق امو « ةّنجلا كلأسأ ينإ ٌمُهللا « كّيبنو َكُدّبَع هنم ذاع ام

 نأ كلأْسَأو « لمع وأ لوق ْنم اهيلإ برق امو « راتلا نم كب ُدوعَأو « لمع وأ
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 . ةريره يبأ ثيدح - 0 ءاعدلاو ركذلا باب - 5 عماجلا باتك -

 - ناّبح نبا ةححصو « ُهَجاَم نبا ُهَجّرْخَأ . «ًارّيخ يل ُهَنيِضق ءاضق لك لعجت
 نم ةذاعتسالاو « ةرخآلاو ايندلا يريخب ءاعدلا نمضت فلا (مكاحلاو

 ٌنأكو « ًاريخ ءاضق لك هللا لعجي نأ لاؤسو « اهلامعأو ةنجلا لاؤسو «امهرش -

 هب هللا ىضق ءاضق لك نإف الإو ؛ ريخ هباصأ ام لك نأ دبعلا داقتعا لاؤس دارملا

 نسحأ هلهأ ميلعت دبعلل يغبني هنأ ةيفو . ةروصلا ىف ذ ارش دبعلا هآر نإو « ريخ

 . هيلع ةرضم وهف مهبيصي رش لكو « هل وهف هنولاني ريخ لك نأل ؛ ةيعدألا

 . لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريرُه يبأ نع ناخّيشلا جرخأو

 يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملك» : كي هللا

 . «ميظعلا هللا ناحّبس « هدمحبو هللا ناحبُس : نازيملا

 : یک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناحّيشلا جرخأو)

 : نازيملا يف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملك»

 يراخبلا هب متخ ثيدح رخآ اذه : («ميظعلا هللا ناحبس « هدمحبو هللا ناحبس

 نم دارملاو ؛ ثيدحلا يف مهفيناصت متخ يف ةمئألا نم ةعامج هعبتو « هحيحص

 . «هللا ناحبس» : : هلوقو « مدقم ربخ وهو ؛ ةداهشلا ةملك وحن مالكلا نيتملكلا

 اذه ىنعم ىف هنأل ؛ و جصوا ؛رخؤم ادتبم « خلإ

 « فاصوألا نم ركذ ام دعب اميس أدتبملا ىلإ عماسلل ًاقيوشت ربخلا مدق امنإو « ظفللا

 . ةلعاف ىنعمب ةليعف ةفيفخلاو « ىلاعت هل ناتبوبحم : يأ ؛ ةبوبحلا ىنعمب ةبيبحلاو

 . ًاضيأ ةلعاف ىنعمب ةليعف ةليقثلاو

 ا نام ايناس ةلوهس هبش ؛ ةلوهسلل ةراعتسم ةفخلا : يبيطلا لاق .
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 ةريره يبأ ثيدح ١1 ءاعدلاو ركذلا باب ۔ ٦ عماجلا باتك ۔۸

 ةراشإ هيفو ‹ ليقثلا ءىشلاك هبعتي الف ؛ ةعتمألا ضعب نم لماحلا ىلع فخ

 لقثت اهنأ عم اهيلع ةاهس هذهو « ةليقث سفنلا ىلع ةقاش فيلاكتلا رئاس نأ ىلإ

 لقث ببس نع فلسلا ضعب لئس دقو ؛ لامعألا نم قاشلا لقثك نازيملا يف

 اهتوالح تباغو اهترارم ترضح ةنسحلا نأل : لاقف ةئيسلا ةفخو ةنسحلا

 تباغو اهتوالح ترضح ةئيسلاو « اهكرت ىلع اهلقث كنلمحي الف ؛ تلقثف

 . . اهباكترا ىلع اهتفخ كنلمحت الف ؛ تفخ كلذلف ؛ اهترارم

 ءاملعلا فلتخاو « نآرقلا هيلع لد امك نازيملا توبث ىلع ةلدألا نم ثيدحلاو

 ؛ ةفخ الو « لقثب فصوت الف ؛ ضارعأ لامعألا نأل فحصلا : ليقف نوزوملا ىف
 ظ . ةقاطبلاو تالجسلا ثيدحلو

 يف دسجت اهنأو « لامعألا سفن نوزوملا نأ ىلإ نوققحلاو ثيدحلا لهأ بهذو

 نزوتف ةمايقلا موي نيزاوملا عضوت» : ًاعوفرم رباج ثيدح هل لديو « ةرخآلا

 لخد ةبح لاقثم هتائيس ىلع هتانسح تلقث نمف ؛ تائيسلاو تانسحلا

 نمف : هل ليق . رانلا لخد ةبح لاقثم هتانسح ىلع هتائيس تلقث نمو « ةنجلا

 ةمثيخ هجرخأ . «فارعألا باحصأ كئلوأ : لاق ؟هتائيسو هتانسح توتسا

 0 ًاعوفرم هوحن دوعسم نبا نع «دهزلا» يف كرابملا نبا دنعو « «هدئاوف» يف

 لاقو ‹« مهعيمجل ماع هنأو « نزوت مدآ ينب لامعأ نأ يف ةرهاظ ثيداحألاو

 ىلع ةدئاز « ةريثك تانسح هلو هل ةئيس ال يذلا نمؤملا صخي هنإ : مهضعب

 « ًافلأ نيعبسلا ثيدح يف ءاج امك « باسح ريغب ةنجلا لخديف « ناميإلا ضحم

 رانلا يف عقي هنإف ؛ رفكلا ريغ هل بنذ الو « هل ةنسح ال يذلا رفاكلا هنم صنخيو
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 ةريره يبأ ثيدح _“ ۸۸ ءاعدلاو رك ذلا باب ”  عماجلا باتك ۔ ۸

 اقلطم رفاكلا : لاق هنأ ءاملعلا ضعب نع ىبطرقلا لقن « نازيم الو « باسح ريغب
 موي مهل ميقن الف : ىلاعت هلوقل نازيملا يف هتنسح عضوت الو ءهل ناوث ال

 ال رفاكلا» : «حيحصلا» يف ةريره يبأ ثيدحلو « ٠١١[ : فهكلا] «انزو ةمايقلا

 مزلي الو هردق ةراقح نع زاجم اذه نأب بيجأو « «ةضوعب حانج هللا دنع لزي

 ظ | ( . نزولا مدع هنم

 هرفك نأ : امهدحأ : نيهجو ىلع هنأ الإ هلامعأ نزوت رفاكلا نأ حيحصلاو

 رفكلا عم تانسحلا نالطبل ىرخألا يف اهعضي ةنسح دجي الو « ةفك يف عضوي

 تفخ نمو# : ىلاعت هلوق رهاظ اذهو : يبطرقلا لاق ؛ اهيف ءىش ال يتلا شيطتف

 نازيملا فصو هنإف ؛[9 :فارعألا] «مهسفنأ اورسخ نيذلا كئلوأف هنيزاوم

 ول ام ةيلاملا ريخلا عاونأ رئاسو ةلصلاو ربلاو قتعلا هنم عقي دق هنأ : يناثلاو « ةفخلاب

 ‹ نازيملا يف تعضوو تعمج هل تناك نمف ؛ تانسح هل تناكل ملسملا اهلعف .

 نم هنم عقي ام نزاوت لامعألا هذه نأ لمتحيو « اهب حجر اهلباق اذإ رفكلا نأ ريغ

 بذع اهتواس نإف ؛ قيرطلا عطقو هلام ذخأو هريغ ملظك « ةئيسلا لامعألا

 ريخلا لامعأ تداز نإو « هنم رفكلا ىلع ًادئاز ناك اب يذع تداز نإو « رفکلاب

 يآ كيدي ىف اج اک کل نافع یر ىضاحلا رام ناقش اطا

 . ران نم حاضحض يف هنأ ؛ بلاط

 ةفك يف اذإ انتاثيس نيزاوم فّمخو « تنزو اذإ انتانسح نيزاوم لقث مهللا
 ةفك نم ةشئاط انديحوت ةقاطب دنع انبونذ تالجس لعجاو ٠ تعضو هنازيملا
 . ناسللا هب قطني ام رخآ تامملا دنع ديحوتلا ةملك لعجب انقفوو « نازيملا

1۹4 



  ۸٠عماجلا باتك ٠  5ةريره يبأ ثيدح 0 ءاعدلاو ركذلا باب /

 لبس» «مارملا غولب» حرش نم هاندصق ام <« ماعنإلا يلو EE ىهتنا دق

 امع زواجتي نأو « مالسلا راد لوخد تابجوم نم هلعجي نأ هللا لأسن ؛ «مالسلا

 هيف هب ترج ام تانسحلا تافك يف لعجي نأو « ماثآلاو اياطخلا نم هانبكترا

 هدابعل ينولاو م اركإلاو لالجلا وذ هنإ ؛ 9 هب عفني نأو « مالقألا هريغ يفو -

 . مارم لك هلاضفإ نم

 نارود لاز نإ لوزي الو « مايألاو ىلايللا تيقب ام ىنفي ال اريج نوار

 لك يحولا راونأب فشاكلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ) ماوعألاو روهشلا

 . ماركلا هباحصأو « مالعألا ءاملعلا هلآ ىلعو « مالظ

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةّوق الو لوح الو « ليكولا معنو هللا انبسحو

 عيبر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل  ءاعبرألا حابص هنم غارفلا قفاو دقو
 : مالسلا ماو ةالصلا لضفأ هيلع مانألا ديس ةرجه نم ١١5115 ةنس ءرخآلا

 0 . ماوعألا نم اهدعب امو « ريخب ىلاعت هللا اهمتخ

۳٠ 



 دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ١ باتك الجنايات 

 . .. هدبعب .داقي ديسلا

 . دلولاب دلاولا لتقي ال

 ظ ' .رفاكلاب ملسملا لتقي ال

 . ةأرملاب لجرلا لتقيو « لقثُلاب صاصقلا بجي

 . ءربلا لصحي ىتح تاحارجلا نم صتقي ال

 . ًاقلطم ةرغلا هيف تبجو ,؛ ةيانجلا ببسب تام اذإ نينجلا

 . نسلا يف ذ صاصقلا بوجو

 . ةلقاعلا ىلع ةيدلا هيف بجت ؛ هلتاق فرعي مل نم

 . دحاولاب ةعامجلا لتق ىف ءاملعلا لاوقأ

 تايدلا باب ۔ ١

 . تايدلا نايبب نميلا لهأل و يبنلا باتك

 . خلإ «. . . هللا مرح يف لتق نم : ةثالث هللا ىلع سانلا ىتعأ نإ

 فارطألا ةيد ناين

1۳1 



 باب-١ دو دحلا باتك ١ | دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 ظ . اهنود امف سفن نم هفلتأ ام ببطحلا نمضي همه

 . ةمذلا لهأ ةيد يف ءاملعلا لاوقأ . ۸

 ٤ مدلا ىوعد باب۲ والقسامة 

 ؛ ةهبش نود يف مهيلع ىعدملا ىلع لتقلا ىوعد درج ةماسقلا ت كال 5

 . اهماكحأ تتبث ةماسقلا ىف لتقلا تبث اذإ

  ۷١ةيلهاجلا ىف هيلع تناك ام ىلع ةماسقلا لي هرارقإ .

 ¥  502000يغبلا لهأ لاتق باب

  VV«ةيغابلا ةغفلا ًارامع :قت) :

  ۸۱١ةاغبلا ماكحأ .

Aدترملا لتقو « يناجلا لاتق باب - ٤ ظ ظ ٦ 

 . نذإ ريغب هيلع علطا نمب ررض ا ۸۹

 خلا . اهلهأ ىلع راهنلاب طئاوحلا ظفح ۴

 . «هولتقاف هنيد لدب + نم» ۹٤

 دودحلا باتك ۔ ۲ ( ۹۹

 ينازلا دح باپ ۱ ۹۹

 نصحلا ينازلا دحو « ماع 5200 , ةدلج ةئام نصحملا ريغ ينازلا دح ۹۹

 . مجرلا

 دحلا اهعم بجي ىتلا رومألا نع لاصفتسالا مامإلا ىلع بجي 4

 . انزلا هب تېثی ام ۰

 نرحب



 تايد دودحلا باتك - ۲ دئاوفلاو عيضاوما رر

 . ةداهش مقت مل نإو اهدلج هتمأ انزب ديسلا ملع اذإ 0 7

 ١ اوميقأ»  E«مكناميأ تكلم .

 .٠ عاضرلا ةدم يضم دعبو « عضولا دعب لماحلا ىلع دحلا ماقي 011

  ۱۲٤«هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف « طول موق لمع لمعي هوتدجو نم» .

 0 . لتقلا ةميهبلا يتأي نم دح 07

 فذقلا دح باب 7 0

 .ديعلا ىلع فذقلا دح ۳٤

  ةقرسلا دح باب۳ ۱۷

 قراسلا دي هيف عطقت يذلا باصنلا يف ءاملعلا لاوقأ _ ۷
 . دودحلا يف ةعافشلا نع ىهنلا ۳

 . ةيراعلا دحج نم ىلع عطقلا بجي 0 57

 . «عطق سلتخم الو , بهتنم الو . نئاخ ىلع سيل ۷

 .٠ ٌمامإلا مسحلاو عطقلاب رمأي 07

 ش هيلع مظق لف ؛ هتجاح دسل هيفب جاتحم ا ذخأاذإ 65

 . .٠ هيلع ًاقلغم نكي مل ناو ؛ هل ًاظفاح هكلام ناك اميف قراسلا دي عطقت 2

 ظ . «رصتنأ دقف ؛ هملظ نم ىلع اعد نم» دف

 ركسملا نايبو ء. براشلا دح باب - 5 ۱٤

 .رمخلا ںراش دح ۷

 ف



 داهجلا باتك ١١ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

AVY 

AVE 

\Vo 

۱۸1 

۱A۳ 

۱۸٦ 

184 

۱۹۰ 

۱۹٤ 

11۸ 

۲1 

 ٠ . «هجولا قتيلف مكدحأ برض اذإ»

 . دجاسملا يف دودحلا ةماقإ نع ىهنلا .

 ٠ مرحي امو « ةبرشألا نم لحي ام

 . «مارح هليلقف ؛ هريثك ركسأ ام»

 00. ؟مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإد

 7 لئاصلا 2500

 | ٠ «دودحلا الإ ؛ مهتارثع تائيهلا يوذ اوليقأ»

 . مامإلا هنمضي ريزعتلاب تومي رزعم لك

 . «ديهش وهف ؛ هلام نود لتق نم»

 ٠ داهجلا باتك ۔ ۴

 . داهجلا يف نيدلاولا ناذكتسا

 . ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل « داهجلا يف بيغرتلا

 . «ودعلا لتوق ام ةرجهلا عطقنت الد

 . وزغلا يف ةيروتلا

 . نيكرشملاب ةناعتسالا مدع

 . نايبصلاو ءاسنلا لتق نع يهنلا

 . ةكلهتلا يف سفنلاب ءاقلإلا نع يهنلا

1٤ 
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 ا
 لتاقلل بلّسلاب ءاضقلا

 . رفغملا هسأر ىلعو ةكم يبنلا لوخد

 . اربص لتقلا زاوج

 . كرشملاب ملسملا ريسألا ةادافم زاوج

 . همدو هلام زرحأ ملسأ نم

 م

 .  «اةعيشلا لبق نيدهاجملل حاي ام

 .  برعلا ةريزج نم مالسإلا نيد ريغ ىلع نم جارخإ بوجو
 . ةصاخ ولك يبنلل تناك ريضنلا ينب لاومأ

 . هضرأ نم ناسنإلا هلغتسي ام راخدالا زاوج ىلع ءاملعلا عامجإ

 ةندهلاو ةيزجلا باب - ١

 . هلدع وأ ًارانيد ملاح لك نم ةيزجلا ذخؤت

 . («ىلعي الو ولعي مالسإلا»

 ٠ . ةمولعم ةدمل نيكرشملا نم مهئادعأو نيملسملا نيب ةنداهملا زوجت

 يمرلاو قبسلا باب  ؟

 . «رفاح وأ « لصن وأ . فخ ىف الإ قبس ل»

1Yo 



 باب-"و١ ةمعطألا باتك 15 . دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

Voةمعطألا باتك - 5 اا  

 ٠ عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع يهنلا .

  VAليخلا موحل يف ا هنذإ ظ .

  ۸۲ ۲٠دارجلا لكأ لح .

 . باودلا نم عبرأ لتق نع هيي هيهن 010

 . اهنابلأو ةلالجلا موحل لكأ نع غي هيهن ۷

  00٠بضلا لكأ زارج .

 حئابذلاو ديصلا باب-١ 4۳

 . هبحاص هلسرأ اذإ الإ بلكلا ديص لحي ال 5

 . ىكذي « ايح كردأ اذإ بلكلا هداصام ۸

 . لكؤي الف هضرعب بيصأ امو « لكؤي ضارعملا دحب بيصأام 00

 ظ ظ . فذخلا نع ىهنلا ۳0

 ٠ ًاضرغ حورلا هيف ءيش ذاختا نع يهنلا ..

 . مدلا يرجيو عطقي ام ةاكذلا يف طرتشي 48

 . «ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك ىلاعت هللا نف ۲

 ٤١ «همسأ هيفكي ملسملا .

 يحاضألا باب ۲ ۳1٦

 . ةكراب الو ‹ ةمئاق حبذت الو منغلا عاجضإ بحتسي ۸

TT | 
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 ظ ناميألا باتك 6 .دئاوفلاو عيضاوملا سرهف باب ۳ ش :

 . ديعلا ةالص دعب نم ةيحضتلا تقو

 . ةيحضتلا ةحص نم ةعناملا بويعلا

 . ةيحضألا يف ئزجي ال ام

 . لالجلاو دولجلاو موحللاب يحضملا قدصتي

 ةقيقعلا باب ۳

 . «ىمسيو « قلحيو « هعباس موی هنع حبذت هتقيقعب نهترم مالغ لک»
oروذنلاو ناميألا باتك -  

 . فلحتسملا ةين ىلع نوكت نيميلا

 . «هيلع ثنح الف هللا ءاش نإ : لاقف نيمي ىلع فلح نم»

 . قو هللا لوسر اهب فلحي ناك يتلا غيصلا

 .رئابكلا نم سومغلا نيميلا

 . اهيف ءاملعلا فالتخاو رئابكلا بونذلا ناين

 ..«ةنجلا لحد اهاصحأ نم اهدنا نعش نيعستو ةعست هلل نإ»

 نم هب جرختسي امنإو هريخب ا ال هيهن
 . ليخبلا

 . مرحي امو هنم حابي امو ءرذنلا يف ءاملعلا لا وقأ

 ظ نيمي ةرافك اهيف مزلت يتلا روذنلا نايب

 . (ةيصعم يف رذنل ءافو ال»

 ني



 دئاوفلاو عيضاوملا سزهف
 باي ۲و ١ ْ ظ ءاضقلا باتك ۱٦

و رک را سرچ
 

 ل

VO 00ءاضقلا باتك ۔ ۱٦ ظ  

 . هيف لوخدلاو ءاضقلا ةيالو نم ريذحتلا . ۷

 ٠ خلإ . . . نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا مكح اذإ .

 . يضاقلا بادآ يف رمع باتك ۳

 . نيطرفملا شطعلاو عوجلاو بضغلا لاح يف ءاضقلا نع يهنلا 0

 ءاضقلا بادأ ضعب ۷

 ٠١ «مهفيعضل مهديدش نم ذخؤي ال ةمأ سّدقت فيك» .

 . مهنود بجتحي الأ هللا دابع رومأ نم ًارمأ ىلو نم ىلع بجي 206

 . يشترملاو يشارلا لي هللا لوسر نعل 6

 2 تاداهشلا باب ۔ | ۳۹۹

 ااا فا مهنولي نيذلا مث « ويم هنرق نورقلا لضفأ ٠٠٠

 . مهتداهش زوجت ال نم نایب ۳

 . رئابكلا ربكأ نم روزلا ةداهش ۷

 ٠ نيو دهاشب ءاضقلا تئي .

 تانيبلاو یواعدلا باب ۔ ۲ 4۳

 . ًابذاك ويب هربنم ىلع فلح نم مثإ مظع ۸
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 . بابا ( عماجلاو قتعلا باتک ۔ ۱۸ و ۷ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 قتعلا باتك ۔ ۱۷

 . قتعلا لئاضف

 . هكيرش ةصح ميلست همزل ًارسوم ناكو دبع يف هل ةصح قتعأ نم
 دا ا هو نا

 ١ - دلولا مأو بتاكملاو ربدملا باب .

 «مهرد هتبتاكم نم هيلع يقب ام دبع بتاكملا» ..

 رارحألل ام هل راص دقف ةبتاكملا لام عيمج هعم راص اذإ بتاكملا .
 اهب لاغتشالا نع هبلق ولخو ءايندلا نع ههزنت نم ب هيلع ناك ام .

  - ۸عماجلا باتك

 بدألا باب - ١

 . . ملسملا ىلع ملسملا قح

 . ةمعنلا هب ركشي ام ىلإ دبعلا داشرإ

 . هيف سلجي مث هسلجم نم لجرلا لجرلا ميقي ال
 0 . ًادرو ًاءدب مالسلا بادآ

 . مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا ءدب نع يهنلا
 . . ًامئاق برشلا نع يهنلا
 «. . . ره كعم برشي نأ كرسيأ» : ثيدحل خيشلا حيحصت «
 . ةدحاو لعن سبل نع يهنلا

1 



 باب- "و 1 عماجللا باتك ۔ ۸ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . ءاليخ بوثلا رج نع ىهنلا 20430

 . برشلاو لكألا بادآ 5

 . ءيش لك يف فارسإلا نع يهنلا ۷

 ةلصلاو ربلا باب ۲ ( ۷۸

 ٠ «محرلل عطاق ةنجلا لخدي ال» .

 .. هدابع ىلع ىلاعت هللا همرح ام نایب ۳

 . خلإ «. . . نيدلاولا اضر يف هللا اضر» ۷

 ١ هسفنل بحي ام هيخأل بحي ال نمع ناميإلا يفن ٠ .

 رئابكلا ربكأ نایب ع4 . 

  £4٥«ةقدص فورعم لک» . (

 . «هلعافك ريخلا ىلع لادلا» ۰

٣ o۴۳عرولاو دهزلا باب  

 ٠۴ «نيب مارحلاو نيب لالحلا نإ» .

 . ةمرحم ريغ تناك نإو مارحلا عئارذ نع دعبلا ىلإ داشرإلا ۸

 .٠ «ةفيطقلاو مهردلاو رانيدلا دبع سعت» ۹

o1۲مهنم وهف ؛ موقب هبشت نم» ) . 

 . بلاطملا لك يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلاو « ءاعدلا ىلع ثحلا هده

 ا



 بايد5 ْ عماجلا باتك ۔ ۸ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 . «هينعي ال ام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم» ه8

 . «هنطب نم ًارش ءاعو مدآ نبا الم ام» 220٠

 . ةبوتلا ىلع ثحلا ۴

 . هحدمو تمصلا نسح ىلع ثحلا 614

 قالخألا ئواسم نم بيهرتلا باب - 5 23

 . هنم هب ىوادتي ام نايبو . دسحلامذ 6

 . هنم هب ىوادتي ام نايبو قحلا ريغ يف بضغلا نع يهنلا ٠
o1ةمايقلا موي تاملظ ملظلا» » . 

 . هجالع نايبو « لخبلا مذ ۲۳

 . رغصألا كرشلا نم ريذحتلا 4

 . هماسقأ عيمجب ءايرلا مذ 71

 . قافنلا تامالع ۹

 ..نيملسملاب نظلا ءوس نم ريذحتلا ۴

 . روجلا ةمئأ ىلع ديدشلا ديعولا 6

 .. مهيلع قشف ًائيش سانلا رمأ نم يلو نم ىلع ب هاعد ۷
 . اهمذو ةبيغلا ةقيقح نايب همها

 . ةبيغلا حيبت يتلا ةتسلا رومألا نايب ۴

 . خلإ . . . يعرش بنذ ريغب هنع هتعيطقو ضارعإلاو ملسملا ضغب جرت 006“

1١ 



 ( دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 1 دعولا فلخو حازملاو ةارامملا نع ىهنلا 00۹

 . ءيش يأب ملسملا ىذأ نم ريذحتلا ه٣٦ >

  o1تاومألا بس نع لا 1

 . مامنلا ىلع ديدشلا ديعولا 6

 . سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ىبوط 4

 .ربكلا مذ 4

 . «هلمعي ىتح تمي مل بنذب هاخأ ريع نم» ۲

 . «هل رفغتست نأ هتبتغا نم ةرافك» هاله

 قالخألا مراكم يف بيغرتلا باب  ه 0۷۸

 . قيرطلا يف سولجلا بادآ هالو

 . نايإلا نم ءايحلا هما

 . خلإ . . . بيغلاب هيخأ ضرع نع در نم لضف 037

 ظ . ةقدصلا لضف ٨

 ۰ ماحر الا ةلصو ماعطلا ماعطإو مالسلا ءاشفإ ىلع ثحلا 4

o۹۲ةحيصنلا نيدلا»  » . 

 . «قلخلا نسحو هللا ىوقت : ةنجلا لخدي امرثكأل هو

 ءاعدلاو ركذلا باب س ۷

 . ةرخآلاو ايندلا فواخم نم ةاجنلا نابسأ مظعأ نم هللاركذ هوه

E 



 عماجلا باتك ۸ دئاوفلاو عيضاوملا سرهف

 <. و

"5 
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 . ركذلا لضف

 . هللا ركذي ملف سلجم يف سلج نم مذ

 . هلك دمحم انيبن ريغ ىلع مالسلاو ةالصلا يف ءاملعلا لاوقأ

 . ىلاعت هللا ىلإ مالكلا بحأو « تاحلاصلا تايقابلا

 . ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا

 . رافغتسالا ديس ثيدح

 . ءاسمو ًاحابص قلي اهيلع مواد يتلا تاملكلا

 . لي هنم ذيعتسي ناك ام

 . حبصأ اذإ جج يبنلا هلوقي ناك ام

 . خلإ «. . . ةنسح ايندلا يف انتآ انبر» : لَو يبنلا ءاعد رثكأ

 . «. . . ناسللا ىلع ناتفيفخ « نمحرلا ىلإ ناتبيبح ناتملك»

 . باتكلا ةمتاخ
 . سرهفلا
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